COOKIEK
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A ‘cookie’ az Ön számítógépe által tárolt, információkat tartalmazó szöveges fájl. A cookiek
kizárólag technikai okokból használhatók, valamint a weboldal használatának
megkönnyítésére. A cookie egyik típusa tartósan elmenti a fájlokat a számítógépén, ezt
követően az Ön választásai és érdekeltségei alapján testre szabható a weboldal. A cookiek
másik általános típusa az úgynevezett “munkamenet cookie”. Amennyiben Ön megnyitja a
weboldalt, a munkamenet cookiek a számítógépe és a szerver között jönnek létre információ
gyűjtés céljából. A munkamenet cookiek nem kerülnek mentésre a böngésző bezárását
követően. További információkért a cookiek működéséről, kérem, látogasson el az alábbi
weboldalra: www.allaboutcookies.org.
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A Lindab Kft. weboldalán használt cookiek (a megnevezéseket követően a cookiek tárolási
időtartama a zárójelben van meghatározva):
Cookie elnevezés

Leírás

LindabComMarket

A LindabComMarket cookie információkat tárol a felhasználó által előnyben részesített
területekről. A weboldal első alkalommal történő meglátogatása során a látogatókat
megkérdezi, melyek az általa preferált területek. A választás elmentésre kerül a cookieban
és ezt követően automatikusan a választott oldalra irányítja a felhasználót. Egy év után
lejár.

A LindabComHomePro cookie információkat tárol a felhasználó által előnyben részesített
LindabComHomePro üzleti szegmensre vonatkozóan, privát vagy professzionális alapon. A privát felhasználókat a
weboldal privát részére irányítja és fordítva. Egy év után lejár.
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cookiesDirective

A cookie információt biztosit a látogatók számára a weboldalon használt cookiek
működéséről.

ISAWPLB

A cookie nyomon követi az aktuális szerver-kliens munkamenetet, ami törlésre kerül,
amikor a fejhasználó elhagyja a weboldalt. A http forgalmat a megfelelő web szerverre
irányítja. Munkamenet cookie.

survey-response

A cookie célja, hogy elrejtse a felméréseket azon felhasználók elől, akik már részt vettek
benne vagy nem akarnak részt venni. 45 nap után lejár.

__utma

A cookie (amely a Google analytics szolgáltatás részét képezi) nyomon követi, hány
alkalommal látogatta meg a cookiehoz tartozó weboldalt a felhasználó, valamint, mikor
látogatta meg először a weboldalt és mikor történt az utolsó látogatása. 2 év után lejár.

__utmb

A cookie abban a pillanatban, amikor a látogató belép a weboldalra, létrehoz egy
időbélyeget. Az adott cookie a Google analytics szolgáltatás részét képezi az _utmc
cookieval együttesen. 30 perc után lejár.

__utmc

A cookie abban a pillanatban, amikor a látogató elhagyja a weboldalt, létrehoz egy
időbélyeget. Az adott cookie a Google analytics szolgáltatás részét képezi az _utmb
cookieval együttesen. A cookie a böngésző bezárását követően törlődik.

__utmz

Az _utmz cookie nyomon követi, hogy a látogató honnan jött, milyen keresőmotort használ,
milyen linkekre kattint a látogató, milyen kulcsszavakat használ, valamint, a fejhasználó hol
tartózkodott, amikor a weboldalra fellépett. Az adott cookie a Google analytics szolgáltatás
részét képezi. 180 nap után lejár.

A weboldal folyamatos fejlesztése során a Google Analytics szolgáltatását használjuk, annak
érdekében, hogy elemezni tudjuk a felhasználók viselkedését névtelen és összesített szinten.
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Ha nem szeretné elfogadni a cookiek használatát, a böngészőben változtassa meg a
beállításoknál, hogy automatikusan utasítsa el a cookiek tárolását vagy tájékoztassa
amennyiben a weboldal cookiekat szeretne tárolni a számítógépén. Előzőleg eltárolt cookiek is
törölhetők a böngészőn keresztül (további információ a 3.6 pontban). Kérem, vegye
figyelembe, hogy bizonyos területek és funkciók a weboldalon cookiek használatát igénylik és
a cookiek törlése vagy elutasítása esetén nem működnek.
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Amennyiben törölni szeretné az eszközén található cookiekat, és számítógépet, valamint újabb
böngészőt használ, alább megtalálhatja a leggyakrabban használt böngészőkhöz tartozó
támogató oldalakat, valamint egy linket a „flashcookie”-k törléséhez:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari
Flash cookies
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További információkért a weboldalon használt cookiekról, kérem lépjen kapcsolatba velünk:
gdpr[kukac]lindab.com.

KÖZÖSSÉGI MÉDIA ÉS WIDGETEK
A weboldalak felhasználhatják a közösségi oldalakhoz tartozó widgeteket, amelyek lehetővé teszik a
felhasználók számára a Lindab Kft. weboldalának különböző tartalmaihoz való hozzáférést különböző
közösségi média platformokon keresztül (többek között Facebook, YouTube, Twitter,LinkedIn). Annak
érdekében, hogy érthetőbbé váljon, hogyan és milyen információk kerülnek begyűjtésre a közösségi
médián keresztül, továbbá milyen cookiekat használnak a harmadik felek, a közösségi platformokhoz
tartozó adatvédelmi politikánkra hivatkozunk.

