COOKIE SZABÁLYZAT
Hogyan használjuk
a cookie-kat?

Honlapunkon cookie-kat használunk, hogy honlapunk más
felhasználóitól megkülönböztessük Önt. Ez abban segít nekünk, hogy
kellemessé tegyük a honlapunkon való böngészést az Ön számára,
továbbá honlapunk fejlesztését is megkönnyíti.

Mik a cookie-k, és
hogy működnek?

A cookie-k olyan információrészletek, melyeket egy honlap továbbít
az Ön merevlemezére, hogy Önről szóló információt tároljon és
esetenként nyomon kövessen. A legtöbb internetböngésző
automatikusan elfogadja a cookie-kat, de ha szeretné,
megváltoztathatja
böngésző-beállításait
úgy,
hogy
ezt
megakadályozza. Súgójában vagy felhasználói kézikönyvében
útmutatást talál arról, hogy ezt hogyan teheti meg. Azonban nem fogja
tudni teljeskörűen használni honlapunkat, ha így tesz. A cookie-k az
őket létrehozó szerver sajátos termékei, melyekhez más
szervereknek nincs hozzáférésük. Ez azt jelenti, hogy nem
használhatók arra, hogy nyomon kövessék, hogy merre járt az
interneten. Noha azonosítják a felhasználó számítógépét, nem
azonosítják a felhasználó személyét, továbbá a cookie-k nem
tárolnak jelszavakat vagy bank- illetve hitelkártya-információt.

Milyen fajta cookiekat használunk?

A cookie-k következő fajtáit használjuk:
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Szigorúan szükséges cookie-k: Olyan cookie-król van szó,
melyekre ahhoz van szükség, hogy honlapunkat az Önnel
megállapodott feltételeknek megfelelően működtessük. Ezek
közé tartoznak például olyan cookie-k, melyek lehetővé teszik,
hogy Ön bejelentkezzen honlapunkra és használja a kosár vagy
az elektronikus számlázási szolgáltatásokat.



Elemző / teljesítménymérő cookie-k: Lehetővé teszik
számunkra, hogy lássuk és megállapítsuk a látogatók számát,
valamint azt, hogy ezek a látogatók hogyan mozognak a
honlapunkon. Ez abban segít nekünk, hogy jogszerű céljaink
érdekében fejlesszük honlapunk működését, például annak
biztosítása révén, hogy a felhasználók megtalálják, amit
keresnek.



A funkcionalitást szolgáló cookie-k: Arra valók, hogy
felismerjék Önt, amikor visszatér a honlapunkra. Ez lehetővé teszi
számunkra, hogy – az Ön választásainak és preferenciáinak
figyelembevételével – az Ön számára személyre szabjuk a
tartalmat, a nevén szólítsuk, és emlékezzünk a preferenciáira
(például az Ön által választott nyelvre vagy régióra).



Targeting cookie-k: Ezek a cookie-k rögzítik a honlapunkon tett
látogatását, az Ön által meglátogatott oldalakat és az Ön által
követett linkeket. Ezt az információt – az Ön választásainak és
preferenciáinak figyelembevételével – arra használjuk, hogy
jobban hozzáigazítsuk honlapunkat és a megjelenített reklámot
az Ön érdeklődéséhez. Ezt az információt e célból adott esetben
harmadik felekkel is megosztjuk.

Hol talál további
információt az
általunk használt
cookie-król?

Az általunk használt cookie-król itt talál további információt.

Cookie-jaink mikor
járnak le?

A nélkülözhetetlen cookie-k kivételével a honlapunkon használt
összes cookie megfelelő idő elteltével lejár, amely idő a cookie
fajtájától függően eltérő lehet.

Hogyan lehet
letiltani a cookiekat?

A cookie-k letiltásának hatása attól függ, hogy mely cookie-kat tiltja
le, de általában igaz, hogy a honlap nem fog megfelelően működni,
ha kikapcsolja a cookie-kat. Ha csak harmadik felek cookie-jait tiltja
le, az nem akadályozza meg Önt abban, hogy vásároljon az
oldalainkon. Ha az összes cookie-t letiltja, nem fog tudni vásárolni az
oldalainkon. Alább részletesebb információt talál arra vonatkozóan,
hogy az elterjedt böngészőkben hogyan tudja letiltani a cookie-kat.

Cookie-k letiltása
Internet
Explorerben

Internet Explorer:

Cookie-k letiltása
Google Chromeban

Google Chrome:

Cookie-k letiltása
Safariban

Safari:

1. Az „Eszközök” menüben válassza ki az „Internetbeállítások”
lehetőséget.
2. Válassza ki az „Adatvédelem” lapot.
3. Válassza ki a megfelelő beállítást.

1. A „Továbbiak”, „Beállítások” alatt válassza ki a „Speciális”
lehetőséget.
2. Az „Adatvédelem és biztonság” részben kattintson a
„Tartalombeállítások” lehetőségre.
3. Kattintson a „Cookies” elemre.

1. Válassza ki a „Beállítások” > „Adatvédelem” lehetőséget.
2. Kattintson „Az összes honlapadat eltávolítása” lehetőségre.
Cookie-k letiltása
Firefoxban

Firefox:
1. Az „Eszközök” menüben válassza a „Beállítások”-at.
2. Kattintson az „Adatvédelem” ikonra.
3. Keresse meg a „Cookies” elemet, majd válassza ki a megfelelő
opciókat.

Cookie-k letiltása
Operaban

Opera 6.0 és magasabb:
1. Válassza a „Fájlok” > „Beállítások” menüt
2. Adatvédelem.

További segítség,
amit adott esetben
nyújtunk

Amennyiben nem állított be preferenciákat, adott esetben külön is
rákérdezünk, hogy hogyan kívánja használni a cookie-kat ezen az
oldalon.

Hogy kaphat
segítséget?

Ha további információt szeretne kapni arról, hogy hogyan használjuk
a cookie-kat, kérjük, keressen minket az alábbi elérhetőségeken:
info@ricoh.hu
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