
Süti/Cookie használati tájékoztató

Jelen dokumentum a Labordiagnosztika Centrum Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (rövid cégnév: Labordiagnosztika Centrum Kft.; székhely: 6000
Kecskemét, Szélmalom utca 38.; cégjegyzékszám: 03-09-134670; adatvédelmi tisztviselő:
A&A Data Privacy Consulting Kft. (képviseletében eljár: Dr. Rück Éva Andrea ügyvezető;
E-mail: aa.dpconsulting@gmail.com)) – továbbiakban: üzemeltető/Adatkezelő kezelésében
álló http://www.labordiagnosztika.hu weboldalra vonatkozó Cookie kezeléssel kapcsolatos
tájékoztatásra szolgál.

Mik azok a sütik (cookie-k)?
A sütik, vagy angolul cookie-k olyan kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyek a honlap
látogatása során a felhasználó számítógépének böngészőjében keletkeznek, tárolódnak. A sütik az
alapvető működés ellátásán kívül más célokat is szolgálhatnak. A statisztikai adatokat gyűjtő sütik
például elősegíthetik a honlap szerkezeti és tartalmi kialakításának optimalizálását, a látogatóhoz
kötődő sütik segítségével pedig nemcsak testreszabott információk juttathatók el a felhasználókhoz, de
olyan kényelmi szolgáltatások is biztosíthatók, amelyekre egyébként nem lenne lehetőség. A
sütihasználat olyan korszerű, a modern weboldalakat és azok szolgáltatásait támogató technológia,
amelynek segítségével nemcsak jelentősen növelhető a felhasználói élmény, de sok esetben
elengedhetetlen is. A sütiket abban az esetben lehet tárolni, ha az a honlap működéséhez feltétlenül
szükséges. Amennyiben az adott süti nem elengedhetetlen a weboldal működésének biztosításához, a
kezelés (így a tárolás) jogalapja a felhasználó hozzájárulása.

Sütik tiltása, törlése
Fontos tudni, hogy a böngészők többsége alapbeállításként elfogadja a sütik használatát, ugyanakkor
meg van a lehetőség ezek korlátozására, visszautasítására vagy a már letároltak törlésére. Ezek a
beállítások az egyes böngészőktől függően eltérő módon végezhetőek el, amelyről a különböző
böngészők honlapján, illetve a „súgó” menüpontjaikon keresztül lehet tájékozódni. A beállítások
elvégzése előtt kérjük, vegye figyelembe, hogy bár weboldalunk a továbbiakban is megtekinthető
marad, azonban előfordulhat, hogy bizonyos tartalmak vagy szolgáltatások nem fognak teljeskörűen
megjelenni, működni.

A különböző böngészők sütibeállításairól az alábbi linkekre kattintva kaphat tájékoztatást:

Internet Explorer

Firefox

chrome

Safari

A http://www.labordiagnosztika.hu weboldal az alábbi sütiket használja:

Típus Forrás Cookie Funkció Lejárat Kezelés

jogalapj

a

http://www.labordiagnosztika.hu
https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
http://www.labordiagnosztika.hu
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A fenti süti-adatkezelések vonatkozásában a hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a
helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint az adathordozhatósághoz
való jogok az Üzemeltető/Adatkezelő fentiekben ismertetett elérhetőségein keresztül
gyakorolhatók. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit és a személyes adatok kezelésével
kapcsolatos további részleteket a http://www.labordiagnosztika.hu weboldalon megtekinthető
Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. A fent ismertetett adatkezelésekkel kapcsolatban
panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. A
panasztételre és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó további részleteket a
http://www.labordiagnosztika.hu oldalon feltüntetett Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat az Adatkezelő bármikor
egyoldalúan módosíthatja, mely módosítások az egységes szerkezetbe foglalt dokumentum
weboldalon történő megjelenítésével lépnek hatályba.

Cookie tájékoztatónkat az A&A Data privacy Consulting Kft. készítette

Minden jog fenntartva (All rights reserved):

A&A Data Privacy Consulting Kft. H-6200 Kiskőrös, Tavasz u.26. Fszt.1.

E-mail: info@aagdpr.com Tel: Tel: +36204221314 ; +36501353296

http://www.labordiagnosztika.hu
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http://www.labordiagnosztika.hu
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http://www.labordiagnosztika.hu
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