A cookie-król szóló irányelv
A legtöbb vállalathoz hasonlóan a Rona-food Kft. cookie-kat és más hasonló
technológiákat („cookie-k”) használ a webhelyein a felhasználók online
élményének támogatására és növelésére.

A cookie-k használatáról
A cookie-k kis mennyiségű információt tartalmaznak, amelyek a felhasználók
számítógépére töltődnek a webhely meglátogatásakor. A cookie-k ezután
visszaküldésre kerülnek webhelyünkre, amely lehetővé teszi, hogy felismerjük az
Ön eszközét személyazonosításra nem alkalmas módon.
Eszközének nélkülözhetetlen cookie-kkal történő felismerése lehetővé teszi, hogy
a webhely segíthessen a hatékony navigálásban, így Ön könnyebben megtalálhatja
a szükséges információkat és szolgáltatásokat. (Többek között pl. a “kosár”
tartalmának véglegesítése előtti állapotához tartozó cookie-k is ebbe a körbe
tartoznak.)
Az analitikus és testreszabási cookie-k lehetővé teszik, hogy a webhely
emlékezzen a személyes beállításaira, például a kiválasztott nyelvre, és segítsen az
érdeklődési köre kapcsán leginkább releváns információk megtekintésében.
Emellett ezek a cookie-k segítenek a webhely karbantartásában és fejlesztésében:
információkat nyújtanak arról, hogy a látogatók hogyan találták meg és hogyan
használják az oldalakat, valamint hogyan teljesítenek a webhelyek.
Bizonyos esetekben reklámcookie-k használatára is sor kerülhet, hogy a
hirdetések relevánsak legyenek a felhasználók számára.
Milyen funkciókhoz használhat cookie-kat a weboldal
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Milyen típusú „harmadik felek” férhetnek hozzá a weboldalhoz tartozó cookie-k
tartalmához, illetve helyezhetnek el saját cookie-kat
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Milyen felhasználói kapcsolattartást segítő cookie-k lehetnek az oldalon




Email címet tartalmazó
Látogasson el egy linkre a honlapunkon típusú
Telefononszámot tartalmazó

Ha engedélyezi a cookie-k alkalmazását a webhelyen, a webhely használatával
hozzájárul a cookie-k használatához.

A cookie-kkal kapcsolatos további
lehetőségek
Ha egyesével meg szeretné tekinteni a Rona-food Kft. és a kiválasztott partnerek
által a webhelyen használt cookie-kat, és az alapján szeretne döntést hozni a
cookie-k használatára vonatkozóan, kellő redszerismeret és technikai szaktudás
megléte esetén a legtöbb böngésző lehetővé teszi ezt. Felhívjuk figyelmét arra, ha
úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat a weboldalon, előfordulhat, hogy ezt
követően nem tudja teljes mértékben kihasználni a webhely kínálta funkciókat.

Megosztási eszközök
A webhelyen tapasztalt élmények növelésére néha más webhelyekről (harmadik
felek webhelyeiről) származó tartalmat és megosztási eszközöket ágyazhatunk be,
erre példa lehet a közösségi hálózatok „tetszik” gombja. A harmadik felek
webhelyei is jogosultak cookie-k elhelyezésére és elérésére az Ön eszközén. A
Rona-food Kft. nem ellenőrzi a harmadik felektől származó cookie-k elhelyezését
és hozzáférését. Ellenőrizze a vonatkozó harmadik felek webhelyeit, ha további
információkat szeretne kapni ezekről a cookie-król és a velük kapcsolatos
választási lehetőségekről.

