A sütikre vonatkozó irányelvek
A CooperSurgical, Inc. és leányvállalatai (CooperSurgical) tiszteletben tartják az Ön magánélethez
való jogát, és feladatának tekinti, hogy az Ön által használt weboldalunk biztonságos legyen.

Mi az a süti (cookie)?
A süti olyan kisméretű fájl, amely engedélyt kér, hogy az Ön számítógépének merevlemezén
elhelyezzük. Amennyiben Ön ebbe beleegyezik, a fájl felkerül és a süti segít a weboldal forgalmának
elemzésében, vagy értesíti Önt, ha egy bizonyos oldalt látogat meg. A sütik lehetővé teszik a webes
alkalmazások számára, hogy személyre szabva válaszoljanak Önnek. A webes alkalmazás képes
személyre szabni a működését az igényeinek, preferenciáinak és elutasításainak alapján az Ön
preferenciáiról gyűjtött és tárolt információk alapján.

Mire használják a sütiket?
A forgalmat regisztráló sütiket arra használjuk, hogy azonosítsuk a látogatók által használt
oldalakat. Ez segít elemezni a weboldal forgalmi és használati adatait, és javítani a weboldalunkat és
szolgáltatásainkat, hogy azokat jobban az ügyfelek igényére szabhassuk.
Ez az információ nem személyes jellegű, és az alábbiakra vonatkozhat:
• Az Ön internet protokoll (IP) címe
• Milyen típusú böngészőt vagy számítógépet használ
• Hány darab hivatkozásra kattint rá az oldalon belül
• Az állam vagy ország, ahonnan elérte az oldalt
• A látogatás dátuma és időpontja
• Az internetszolgáltatója neve
• A weboldal, ahonnan az oldalunkra érkezett
• A lapok, amelyeket megtekintett az oldalon
Általánosságban a sütik segítenek abban, hogy jobb weboldalt és szolgáltatást nyújtsunk Önnek,
lehetővé téve, hogy figyelemmel kísérjük, melyik oldalakat találja hasznosnak, és melyikeket nem. A
süti semmilyen módon nem ad számunkra hozzáférést a számítógépéhez, vagy bármely, Önre
vonatkozó információhoz azokon az adatokon kívül, amelyeket önszántából oszt meg velünk.
Online rendelési rendszerünkhöz, amely lehetővé teszi ügyfeleink számára, hogy az interneten
keresztül rendeléseket adjanak le, bármely megadott, kapcsolattartásra vonatkozó adat
felhasználható kapcsolatteremtésre.

Milyen típusú sütiket használunk?
Preferenciára vonatkozó sütik
Ezek lehetővé teszik, hogy az oldal megjegyezze a felhasználó beállításait, például a preferált nyelvet,
vagy a régiót, ahol tartózkodik. Például a nyelv megjegyzésével az oldal a következő látogatáskor
mindig az adott nyelven fog megjelenni.

Amennyiben a preferencia-sütiket blokkolják, a felhasználó oldal-élménye szegényesebb lesz, de az
oldal továbbra is betölti a célját.
Biztonság
Ez igazolja a felhasználó belépését, és védelmezi a felhasználókat az adatlopás ellen (például a
weboldal űrlapoktól).
Amennyiben blokkolja a biztonsági sütiket, lehet, hogy nem tud belépni az oldalra.
Folyamat
Ezek segítik az oldal navigációs élményét.
Amennyiben blokkolja a folyamat-sütiket, az oldal lehet, hogy nem fog rendeltetésszerűen működni.
Analitika
A CooperSurgical a Google Analytics sütijeit használja, amelyek anonim módon gyűjtenek adatokat
arról, hogyan használja a weboldalt. Az analitika bepillantást nyújt számunkra arról, hogyan
használják az oldalainkat, így folyamatosan javítani tudjuk a felhasználói élményt.
Ha letiltja a Google Analytics sütijeit, az oldal továbbra is akadálymentesen fog működni.

Ön irányítja, hogyan használjuk a sütiket
Az EU e-adatvédelmi irányelve szerint bármely weboldalnak, amely sütiket helyez el a felhasználók
számítógépein, ehhez hozzájárulást kell kérnie. A CooperSurgical a hallgatólagos beleegyezés
irányelvét használja. Eszerint, amennyiben a felhasználó kifejezetten nem utasítja vissza a sütik
használatát, lehetőségünk van azok alkalmazására.
Választhat, hogy elfogadja, vagy visszautasítja-e a sütiket. A legtöbb webböngésző automatikusan
elfogadja a sütiket, azonban beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy visszautasítsa a sütiket,
amennyiben ezt szeretné. Ennek következtében előfordulhat, hogy a weboldalt nem tudja teljes
mértékben kihasználni.

Hivatkozások más weboldalakra
Weboldalunk tartalmazhat hivatkozásokat más weboldalakra, például üzleti partnereink vagy más,
nem CooperSurgical leányvállalat vállalkozások oldalaira. Ezeket a hivatkozásokat felhasználóink
kényelme érdekében helyeztük el. Nem vagyunk felelősek az adott weboldalak adatvédelmi
gyakorlatáért vagy tartalmáért, és azt tanácsoljuk, hogy legyenek óvatosak ezen honlapok
megtekintése során. Különösen ajánljuk, hogy tekintsék át minden egyes oldalon a közzétett
adatvédelmi irányelveket.

További fontos információk
A CooperSurgical vállalatai elkötelezettek személyes adatai védelme mellett, és alkalmazzák a
szükséges technológiákat a biztonságos és élvezetes felhasználói élmény biztosítása érdekében. A
CooperSurgical vállalatai fenntartják a jogot az eljárásrend bármikor történő megváltoztatására.

