A cookie fájlokra vonatkozó irányelvek
Frissítve: 2014. október 15.
A GSK cookie fájlokat használ, hogy javítsa a webhelyeink látogatóinak felhasználói élményét, beleértve a mobilalkalmazásainkon keresztül elérhető webhelyeket is, és közzétette a cookie-kra vonatkozó jelen irányelveket. Ez leírja,
hogy mik azok a cookie fájlok, és azt, hogy hogyan használjuk őket webhelyeinken. Ha nem szeretne cookie fájlokat
fogadni, miközben webhelyünket böngészi, módosíthatja böngészője és/vagy mobilkészüléke beállításait, hogy az
értesítse Önt, amikor cookie fájlokat kapna, illetve választása szerint korlátozhatja vagy le is tilthatja a cookie-kat.
A cookie-k kisméretű, betűkből és számsorokból álló fájlok, amelyeket webkiszolgálóink az Ön számítógépén
helyeznek el. Ezek lehetővé teszik a webhely tulajdonosa számára, hogy megkülönböztesse Önt a webhely más
felhasználóitól. A cookie fájlokat nem lehet futtatni, mint egy kódot, vírusok elhelyezésére sem lehet használni őket,
és nem képesek hozzáférést biztosítani számunkra az Ön merevlemezéhez. Mi semmiféle információt nem tudunk
kiolvasni az Ön merevlemezéről, akkor sem, ha ott cookie fájlokat tárolunk.
A GSK webhelyein a cookie-kon keresztül létrehozott adatok különféle célokra használhatók, beleértve a következőket:
Feltétlenül szükséges
Ezek a cookie-k nélkülözhetetlenek annak érdekében, hogy Ön navigálni tudjon a webhelyen belül és használhassa
annak funkcióit, ilyen például a webhely biztonságos területeihez való hozzáférés, valamint árucikkek mentése egy
bevásárlókosárba.
Teljesítmény
Ezek a cookie-k arról gyűjtenek információkat, hogy a látogatók hogyan használják az adott webhelyet, például
melyik oldalakat keresik fel a leggyakrabban, és hogy kapnak-e hibaüzeneteket. Ezeket az adatokat webhelyeink
jövőbeni verzióinak működésének javítására használjuk.
Funkcionalitás
Ezek a cookie-k lehetővé teszik a webhely számára az Ön által tett választások megjegyzését, mint például felhasználónév, nyelv, vagy tartózkodási hely szerinti régió, és jobb személyes élményt nyújtanak.
Célkiválasztás vagy hirdetés
Ezeket a cookie-kat az Ön és érdeklődési köre szempontjából relevánsabb tartalom biztosítására használjuk.
Nem engedélyezzük, hogy harmadik felek hirdessenek webhelyünkön, azonban nem tudjuk ellenőrizni azokat a
hirdetőket, amelyeket az internetszolgáltatók engednek hirdetni, miközben Ön az interneten böngészik.
A GSK-t jogszabályok kötelezik arra, hogy beszerezze az Ön hozzájárulását a „feltétlenül szükséges” cookie-kon
kívül minden egyéb cookie-hoz, amelyeket elhelyezünk Önnél.
A cookie-k kezeléséről többet is megtudhat, ha megtekinti a böngészője súgó funkcióját, a mobilkészüléke beállításait, vagy meglátogathatja az: www.aboutcookies.org honlapot, amely részletes információkat nyújt a cookie
fájlok népszerű böngészőkben történő kezeléséről. Felhívjuk a figyelmet, hogy webhelyeink egyes részei esetleg nem
működnek megfelelően, ha Ön letiltja a cookie-kat.

