Adatkezelési és Cookie tájékoztató
Az EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:
1051 Budapest, Dorottya u 1.; cégjegyzékszám: 01-10-042887)által üzemeltetett www.partnerpatikak.hu
weboldalra való belépéssel, ha ezt az Ön (a látogató) által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt Ön
az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Ön
számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (táblagép, okostelefon, hordozható okos eszközök),
illetve azon e célból ún. számítógépes „sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el.
A süti egy olyan fájl, amely akkor kerül(het) a számítógépre vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor
a látogató egy weboldalt látogat meg. A sütik több funkcióval is rendelkeznek és több célra is felhasználhatók,
így például:
o információt gyűjtenek a látogatóról, illetve eszközéről,
o megjegyzik a látogató egyéni beállításait,
o felhasználásra kerül(het)nek online tranzakciók igénybevételekor, vagy
o felhasználásra kerül(het)nek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak
optimalizációjához.
Általánosságban a sütik vagy a más hasonló programok megkönnyítik a honlap használatát, elősegítik, hogy a
honlap a látogatók számára igazi webes élményt és hatékony információforrást jelentsen, illetve biztosítják a
honlap üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az
oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását. A sütik használata által
személyes adatok kezelésére nem kerül sor, mivel a sütik nem tudják a látogatót személy szerint
beazonosítani.
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Ön vissza tudja utasítani a sütik használatát
számítógépe vagy a böngészésre használt más eszköze, illetve a honlap eléréséhez használt böngészője
beállításain keresztül, azonban ilyen esetben, sütik nélkül nem tudja majd maradéktalanul kihasználni honlapunk
minden funkcióját, szolgáltatását, illetve ezek alkalmazása nélkül a weboldal üzemeltetője sem tudja garantálni
Önnek a honlap teljes körű használatát.
A sütik által az Önről, illetve az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről a
következő adatokat rögzítjük és kezeljük:
o az Ön által használt IP-cím,
o a böngésző típusa,
o a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv),
o a látogatás pontos időpontja,
o az előzőleg látogatott oldal címe,
o a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás,
o az oldalon töltött idő.
Tájékoztatjuk, hogy ezek a sütik önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint beazonosítani.
Amire a weboldal üzemeltetője használja a sütiket, illetve más hasonló programokat:
o hogy megmondja Ön járt-e már honlapunkon, illetve, hogy milyen aloldalakat látogatott meg,
o milyen funkciókat, szolgáltatásokat vett igénybe,
o milyen információk után érdeklődött, vagy melyek azok, amelyek leginkább érdekelhetik Önt.
A sütiket alapvetően információ gyűjtésre használjuk fel a még jobb és minőségi felhasználói élmény biztosítása
és honlapunk fejlesztése céljából.

Ezen sütik egy része feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék honlapunkat,
maradéktalanul és zökkenőmentesen használhassák annak funkciót, a honlapunkon keresztül elérhető
szolgáltatásokat. Ezek az ún. munkamenet sütik, melyek többek között lehetővé teszik a látogató által adott
oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik
érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző
bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, ha az így van beállítva.
Az ún. teljesítményt biztosító sütiket pedig arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban,
hogyan használják látogatóink honlapunkat. Ezek a sütik olyan információkat gyűjtenek, mint például, hogy
melyik oldalt, aloldalt nézte meg a látogató, annak mely részére kattintott, hány oldalt vagy aloldalt keresett fel,
milyen más oldalakat látogatott, milyen hosszú volt az egyes oldalak megtekintési ideje, stb. Mindezek célja
honlapunk és a rajta megtalálható funkciók szolgáltatások fejlesztése, optimalizációja és ez által a felhasználói
élmény javítása, a zavartalan és megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtás biztosítása.
A honlapon a weboldal üzemeltetőjétől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató
hivatkozások is találhatók. E hivatkozások szolgáltatója a saját szerverére történő közvetlen kapcsolódás miatt
esetleg felhasználói adatokat képes gyűjteni (és ezeket esetlegesen olyan országok területén kezelni, amelyek
nem minősülnek adatkezelési szempontból biztonságos harmadik országnak), amelyre a weboldal
üzemeltetőjének semmiféle ráhatása sincs. Ezen adatgyűjtésekért semmiféle felelősséget nem vállalunk, ezek
kizárólag az Ön jóváhagyásával folynak, annak visszavonásáig, a sütik tiltásáig, illetve törléséig. A külső
szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan,
információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak.
Jelenleg a honlapunk által használt harmadik fél általi sütik, illetve más hasonló program:
o a Google Analytics szolgáltatása (pl. remarketing, Google Display hálózati megjelenítési jelentések, a
Google Analytics demográfiai és érdeklődési jelentései).
o a Facebook képpont szolgáltatása (a weboldal használatával kapcsolatos információk gyűjtése a
Facebook felületén történő organikus és fizetett megjelenések optimalizálásához és statisztikai
elemzésekhez.)
o Facebook beágyazott közösségi modul (Facebook social plug-in, melynek használatával a weboldal
közvetlenül összekapcsolható a közösségi oldallal, a felhasználók a tartalmakat megoszthatják, illetve
reagálhatnak azokra. Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Facebook Szolgáltatója összekapcsolja
honlapunk felkeresését az Ön Facebook felhasználói fiókjával, honlapunk megnyitását megelőzően ki
kell jelentkeznie a Facebook felhasználói fiókjából.)
Kapcsolódó Tájékoztatók:
o A Google cookie-kezeléséről itt olvashat részletesen:
https://policies.google.com/technologies/cookies
o A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/google-ads/answer/2549063?hl=hu
o A Google Analytics szolgáltatása sütikkel kapcsolatos további tudnivalókról itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
o A Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt:
http://www.facebook.com/policy.php
o A Facebook képpont szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelésről részletes információt itt találja:
https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/implementation/gdpr
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