Cookie (süti) tájékoztató -Medimpex Zrt.
Utolsó módosítás: 2018. augusztus 23.
1.

Az Medimpex Zrt. (1134 Budapest, Lehel u. 11.) („Medimpex”) az általa
üzemeltetett www.nicoflex.hu weboldal bizonyos területein sütiket (cookiekat)
használ. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak a felhasználók webes
keresőjén. A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) a sütik használatáról ad
tájékoztatást.

2.

A sütik például lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, ha a
felhasználó korábban már meglátogatta a weboldalt, vagy segítenek azonosítani,
hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, a felhasználók mely részeire
lépnek be, és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt
igazítani lehet a felhasználók igényeihez, és még változatosabb felhasználói
élményt lehet nyújtani. A sütik segítségével biztosítani lehet azt is, hogy a
felhasználó következő látogatása alkalmával megjelenő információk meg fognak
felelni a felhasználó korábbi beállításainak.

3.

A Medimpex fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a
módosítást követő hatállyal módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban
foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő
előzetes tájékoztatásával. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az
esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat,
üzleti- vagy munkavállalói igény, új süti használata, vagy újonnan felfedezett
biztonsági kockázat miatt szükség van. Kérésre a Medimpex megküldi az
érintettnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

4.

A felhasználó beállíthatja keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa
mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a felhasználó gépére.
Mindegyik kereső különböző, így a “Segítség” menü segíthet a sütik beállításainak
módosításához. A sütik természetével, valamint kikapcsolásukkal kapcsolatos
további információ található például
a http://www.youronlinechoices.com/hu/oldalon.

5.

A leggyakrabban használt böngészők esetében a sütik kezelésére vonatkozó
menüpontok:
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-removeinfo-websites-stored
Google
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DD
esktop&hl=en

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies

6. A Medimpex által a www.nicoflex.huweboldalon használt cookie(k) listáját az alábbi
táblázat tartalmazza. Ezen túlmenően, az Medimpex technikai úton rögzíti azt is,
hogy a felhasználó elfogadta-e korábban a jelen Tájékoztatót.
Süti neve

Típusa

laravel_session A felhasználó
által használt
kliens által a
weboldal
kérésére
generált ún.
munkamenet
(session) süti.
XSRF-token

A biztonságos
kommunikációt
elősegítő
biztonsági süti

Miért szükséges a weboldal
számára és milyen funkciót
nyújt a felhasználó részére?

Milyen adatokhoz férhet
hozzá?
A weboldal felhasználójának
azonosítása, ha a weboldal
újratöltődik. Például: ha a
felhasználó az újratöltődés
előtt beírt valamit a
weboldalon, azt nem kell újra
beírnia, mert a süti
segítségével a weboldal
felismeri.
Megakadályozza az ún. CSRF
támadásokat, melynél
támadók a felhasználó
nevében hajthatnak végre
műveleteket. Minden
lekérésnél új értéket kap, ezzel
biztosítja, hogy a lekérést az
adott kliens küldte, és nem
külső hivatkozás indította azt.

Élettartam

A süti addig
marad az
eszközön,
amíg a
felhasználó el
nem hagyja a
weboldalt.

Addig marad
az eszközön,
amíg a
felhasználó el
nem hagyja a
weboldalt.

