
FoglaljOrvost.hu Cookie-szabályzat

Sütik elfogadása

Honlapunk, a FoglaljOrvost.hu sütiket (cookie) alkalmaz annak érdekében, hogy a
felhasználói élményedet emeljék, valamint azért, hogy még relevánsabb tartalmak és
hirdetések jelenhessenek meg számodra, amikor az interneten böngészel.
Amennyiben beleegyezel a sütik használatába, böngéssz tovább vagy válaszd a
jóváhagyást. Emellett lehetőséged van arra, hogy te magad válaszd ki, milyen típusú
sütik használatát engedélyezed nekünk.

Mik azok a sütik?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó
számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el.A sütik segítségével a honlap bizonyos
ideig megjegyzi a műveleteket és személyes beállításokat, így nem kell azokat újra
megadnod minden egyes alkalommal, amikor honlapra látogatsz, vagy az egyik lapról
átnavigálsz egy másikra.

Hogyan használjuk fel a sütiket

Feltétlenül szükséges cookie-k

Ezek a sütik a FoglaljOrvost.hu használatához elengedhetetlenek, segítik a
felhasználót, illetve biztonsági célokat szolgálnak. A felhasználói munkamenetet
követően, a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről.

Funkcionális cookie-k

Megkönnyítik és élvezetesebbé teszi az orvoskereső használatát. Az utoljára
megtekintett doktor-klinika azonosítóját tároljuk benne, hogy későbbi belépés során
már ezt ajánljuk fel a felhasználónak. Ez a cookie-t a látogatást követő 12 óráig
tároljuk.

Marketinges cookie-k

Ezeket a sütiket a Facebook és Google hirdetések érdekében használjuk, hogy olyan
hirdetésekkel találkozz, amelyek érdekesek számodra. Ezekben az esetekben a süti
tartalmát megosztjuk a harmadik féllel, akiknél hirdetünk. A cookie-k bármikor
törölhetőek, visszavonhatóak, tárolásuk idejét a hirdető partner, Facebook és Google,
határozza meg.



Online orvosfoglaló rendszerünk működésének alapfeltétele, hogy az oldalra érkező
felhasználókat a személyes adatok kezelése nélkül analitikus sütivel is értékeljük.

Analitikus sütik segítségével tartjuk nyilván a következőket:

● az oldal meglátogatásának tényét és idejét
● milyen elérési útvonalon érkezik a felhasználó az adott oldalra
● azt, hogy emlékezzen a felhasználó tevékenységére, azonosítsa a felhasználót,

ha járt már a weboldalon

Az analitikus cookie-kat 3. félnél, a Google Analytics szolgáltatásban tároljuk. A Google
Analytics szolgáltatást arra használjuk, hogy weboldalunk, valamint erre irányuló
különböző hirdetési tevékenységeink hatékonyságát és eredményességét mérjük.

A Google Analytics-ben a következő online adatok kerülnek tárolásra:

● cookie azonosító
● IP-cím*
● eszközspecifikus adatok (hardver, operációs rendszer, etc.)
● kliensazonosító

* Az IP-maszkolásként ismert módszerrel a Google Analytics szolgáltatásában
beállítottuk, hogy a Google Analytics az IP-címeknek csak egy részletét használja a
földrajzihely-meghatározáshoz. Ennek köszönhetően a felhasználó IP-címe, mint
személyes adat, weboldalunk számára nem megismerhető.

A sütik karbantartása

Lehetőséged van arra, hogy karbantartsd és/vagy tetszés szerint töröld a sütiket, ezt
beállíthatod az internetböngésző beállítások menüpontjában.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/protocol/v1/parameters#uip

