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A GlaxoSmithKline cookie-k segítségével fokozza a honlap látogatóinak felhasználói élményét, amelynek kapcsán
kiadott egy, a cookie-k használatára vonatkozó nyilatkozatot. A nyilatkozat elmagyarázza, mik azok a cookie-k,
és hogyan használjuk őket a honlapunkon. Amennyiben honlapunk böngészése közben nem szeretne cookie-kat
kapni, módosítsa böngészője beállításait, hogy figyelmeztesse Önt, amikor cookie-t kap, illetve korlátozhatja, illetve
le is tilthatja a cookie-k fogadását.
A legtöbb vállalathoz hasonlóan a GlaxoSmithKline is a cookie technológiát használja a weboldal látogatói felhasználói élményének fokozásához.
A cookie-k kisméretű, betűkből és számokból álló fájlok, amelyeket a honlapok szerverei helyeznek el az Ön számítógépén. A honlapok üzemeltetői számára a cookie-k teszik lehetővé, hogy megkülönböztessék az Ön számítógépét másokétól. A cookie-kat nem lehet kódként futtatni, valamint segítségükkel vírust juttatni egy számítógépre,
és arra sem adnak lehetőséget, hogy segítségükkel hozzájussunk az Ön merevlemezéhez. Nem tudunk semmilyen
adatot kiolvasni a számítógépéről, még abban az esetben sem, ha oda cookie-kat telepítünk.
A GlaxoSmithKline weboldalain a cookie-k segítségével létrehozott adatokat számos célra felhasználhatjuk, beleértve az alábbiakat:
Létfontosságú
Ezek a cookie-k létfontosságúak a weboldalon történő barangoláshoz és a szolgáltatások igénybe vételéhez, például a honlap biztonságos területeire történő belépéshez, illetve a megvásárolni kívánt termékek bevásárlókosárba
történő mentéséhez.
Teljesítmény
Ezek a cookie-k olyan információkat gyűjtenek, amelyek arra vonatkoznak, hogy a látogatók hogyan használják
a honlapot, például hogy melyik oldalt látogatják a legtöbben, és hogy megjelennek-e hibaüzenetek. Ezeket a
cookie-kat arra használjuk, hogy a holnap jövőbeli változatainak működése gördülékenyebb lehessen.
Funkcionalitás
Ezek a cookie-k teszik lehetővé, hogy a weboldal emlékezzen a korábbi választásaira (például felhasználónév,
nyelv, vagy az Ön régiója), és segítségükkel fokozható a személyes felhasználói élmény.
Célzott hirdetések
Ezek a cookie-k segítenek abban, hogy olyan tartalmak jelenjenek meg az Ön számítógépén, amelyek a leginkább
megfelelnek Önnek és érdeklődési területének.
Bár egyetlen harmadik fél számára sem engedélyezzük, hogy a honlapunkon hirdetéseket helyezzenek el, azonban az internet-szolgáltatók által engedélyezett, a böngészés során hirdetéseket megjelenítő hirdetőket nem tudjuk
megkerülni.
A GlaxoSmithKline törvény által előírt kötelezettsége, hogy a „létfontosságú” cookie-kon kívül bármilyen más típusú
cookie számítógépre történő telepítéséhez az Ön hozzájárulását kérje.
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Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezelje a cookie-kat, keresse fel böngészőjének Súgóját,vagy látogassa
meg a www.aboutcookies.org honlapot, ahol részletes információkat talál arról, hogy a népszerű böngészők hogyan kezelik a cookie-kat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a honlap bizonyos részei esetleg nem működnek megfelelően, ha nem engedélyezi a cookie-kat.

