
Cookie-k és webjelzők (web beacon) használata 

A cookie-k kis mennyiségű adatot tartalmazó szövegfájlok, amelyek a merevlemezre vagy a 

böngésző memóriájába töltődnek le, amikor Ön valamely Honeywell oldalra látogat. A 

cookie-k azért hasznosak, mert segítséget nyújtanak az oldalaink tartalmának és 

elrendezésének kezelésében, és lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük azon 

számítógépeket vagy más eszközöket, amelyekkel korábban már jártak az oldalunkon. A 

cookie-k számos különböző feladatokat látnak el, így lehetőséget biztosítanak az oldalainknak 

az Ön beállításainak megjegyzésére, továbbá segítenek növelni oldalaink használhatóságát és 

teljesítményét, valamint az Ön felhasználói élményét. 

Oldalaink elektronikus képeket, úgynevezett webjezőket (web beacon-öket vagy egypixeles 

gif fájlokat) is tartalmazhatnak, amelyek lehetővé teszik számunkra annak nyomon követését, 

hogy hány felhasználó látogatta meg bizonyos oldalainkat. Webjelzőket a promóciós e-

mailekbe és hírlevelekbe is beilleszthetünk annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy az 

üzenet megnyitásra került-e, illetve, hogy az abban foglaltaknak megfelelően jártak-e el. 

Cookie kategóriák 

A Honeywell oldalain használandó cookie-k négy kategóriába sorolhatók: feltétlenül 

szükséges, teljesítményjavító, funkcionális és profil, illetve hirdetési cookie-k. 

1.     Feltétlenül szükséges cookie-k 

Ezek a cookie-k létfontosságúak, mivel lehetővé teszik az oldalakon történő navigálást és 

a funkcióik igénybevételét, különösen az információk keresésével és termékrendelésekkel 

kapcsolatban. Ezen cookie-k nélkül a kért szolgáltatás nem biztosítható. Ezen cookie-k 

nem gyűjtenek olyan adatokat Önről, amelyeket marketing célra használhatnánk vagy 

arra, hogy megjegyeznék, hol járt Ön az interneten. Feltétlenül szükséges cookie például a 

vásárlói kosár cookie, amelynek célja, hogy megjegyezze azon termékeket, amelyeket Ön 

meg kíván vásárolni, amikor hozzáad egy adott terméket a kosarához, vagy továbblép a 

fizetéshez. 

2.      Teljesítményjavító cookie-k 

Ezek a cookie-k arról gyűjtenek adatokat, hogy milyen módon használja Ön az 

oldalainkat, például mely oldalakat látogatja a legtöbbször, és kap-e hibaüzeneteket a 

különböző oldalakról. Ezen cookie-k kizárólag anonim adatokat gyűjtenek, amelyeket az 

oldalak működésének fejlesztésére használunk. 

Ezeket a cookie-kat nem azért alkalmazzuk, hogy Önt online hirdetésekkel vegyük célba. 

Nélkülük nem tudnánk megismerni, hogy hogyan működnek az oldalaink, és nem tudnánk 

olyan lényeges fejlesztéseket végezni, amelyek jobbá tehetik az Ön böngészési élményét. 

Az oldalainkon használt ezen cookiek-ra példa a Google és Adobe Analytics (lásd alább). 

3.      Funkcionális és profil cookie-k 

Ezek a cookie-k lehetővé teszik oldalaink számára, hogy olyan adatokat tároljanak, 

amelyeket Ön a rendelkezésünkre bocsát, így az oldalak nyelvének beállításait, valamint 

olyan technikai adatokat, amelyek hasznosak az oldalainkkal való kapcsolattartáshoz. 

Például megjegyzik az Ön felhasználói azonosítóját és a felhasználói profiljának elemeit. 

Biztosítják továbbá azt is, hogy a Honeywell oldalainak használata és a Honeywell 

marketing jellegű tevékenysége megfelelő legyen Önnek. Arra is használjuk őket, hogy 

teljesítsük az Ön által kért szolgáltatást, így egy videó megnézését vagy egy bloghoz való 

hozzászólást. Ezeket az adatokat anonim módon kezeljük, nem használhatók az Ön más 

weblapokon történő böngészési cselekményeinek nyomon követésére. 



Ezen cookie-k nélkül egy weboldal nem tudja megjegyezni az Ön korábbi választásait 

vagy testre szabni a böngészési szokásait. Például használunk egy cookie-t annak 

érdekében, hogy tároljuk az Ön nyelvi beállításait, amely lehetővé teszi, hogy a megfelelő 

nyelven osszuk meg Önnel az Ön termékkeresésének eredményét, továbbá használunk egy 

cookie-t azért, hogy eltároljuk az Ön választását az oldalainkon megjelenő cookie 

információs banner megjelenítéséről. Ezen cookie megjegyzi a cookie információs banner 

megjelenítésére vonatkozó választását, amikor több alkalommal ugyanazon weboldalra 

vagy más Honeywell domain vagy top level domain alá tartozó weboldalra látogat. 

 

4.      Hirdetési cookie-k 

Ezeket a cookie-kat arra használhatjuk, hogy olyan hirdetéseket közvetítsünk, amelyek 

megfelelnek az Ön érdeklődésének. Arra is használhatóak, hogy korlátozzák, hány 

alkalommal kerüljön egy hirdetés megjelenítésre, segítenek továbbá abban, hogy a 

hirdetésekkel kapcsolatos hatékonyságot mérjük. Habár ezek a cookie-k nyomon 

követhetik más weboldalak látogatását, általában nem tudják Önt azonosítani. 

Ezen cookie-k nélkül az online hirdetések ritkábban egyeznének az Ön érdeklődésével. 

Cookie preferenciák beállítása 

Önnek lehetősége van elfogadni vagy letiltani a cookie-kat. A legtöbb internetes böngésző 

automatikusan elfogadja a cookie-k használatát, de általában lehetősége van módosítani a 

böngésző beállításait úgy, hogy az elutasítsa vagy értesítse Önt, amikor valamely cookie a 

számítógépére telepítésre kerül. Amennyiben Ön a cookie-k elutasítását választja, lehetséges, 

hogy nem tudja majd teljes értékűen használni a Honeywell oldalait vagy más weboldalakat. 

A web-elemzés használatáról 

A Honeywell az iparági sztenderdeknek megfelelő web-elemző szoftvereket alkalmaz annak 

érdekében, hogy nyomon kövesse az oldalak látogatásait. Ezen elemzéseket a Google 

Analytics és az Adobe Analytics bocsátja rendelkezésünkre. A cookie-k által az Ön 

oldalunkkal kapcsolatos használatáról generált információ (beleértve az IP címét is) 

továbbításra és tárolásra kerül a Google és az Adobe által az USA-ban található szerverekre. 

A Google és az Adobe abból a célból használja ezen adatokat, hogy értékelje az oldalaink Ön 

által történő használatát, a weboldal aktivitásáról jelentéseket készítsen a weboldal 

üzemeltetőinek, illetve, hogy a webhely aktivitásával és az internethasználattal kapcsolatos 

más szolgáltatásokat nyújtson. A Google és az Adobe továbbadhatja ezen adatokat harmadik 

személyeknek is, ha erre jogszabály kötelezi, vagy ha harmadik személy a Google vagy az 

Adobe nevében dolgozza fel az említett adatokat. A Google és az Adobe nem fogja társítani 

az Ön IP címét más Google-nél vagy Adobe-nál tárolt adattal. 

Önnek lehetősége van leállítani a web-elemzést az alábbi programok számítógépére történő 

telepítésével. 

 

Google Analytics Opt Out Link  

Adobe Analytics Opt Out Link  

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.omniture.com/en/privacy/2o7#optout

