
Cookie szabályzat 

 

Ez a Weboldal anonimizált elemzéseket használ, beleértve a Google Analytics által generált 

cookie-kat. A cookie-k kicsi adatfájlok, amelyek elhelyezésre kerülnek az Ön számítógépén, 

okostelefonján vagy egyéb eszközén. A cookie-k az eszköz merevlemezén tárolódnak, de nem 

áll fenn a kockázata, hogy abban kárt tennének. 

 

A Weboldalra lépve Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy az Ipsen Pharma (az „Ipsen”), az 

adatkezelő az Ön eszközén elhelyezett cookie-k vonatkozásában cookie-kat használjon. 

A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy mialatt Ön a Weboldalt használja, automatikusan 

begyűjtsünk bizonyos felhasználói adatokat, például: 

• A Felhasználó IP címe (ez az a cím, amelyik lehetővé teszi a kapcsolódást az Internetre, 

a címet az internetszolgáltató rendeli a Felhasználó eszközéhez, és ez az információ a 

Felhasználó munkafázisával változik; közvetlenül személyesen nem azonosítható); 

• A Felhasználó által a Weboldalon tett látogatás napja és időpontja; 

• A Felhasználó eszközének és böngészőjének operációs rendszere; 

• Hogyan lépet fel a Felhasználó a Weboldalra. 
 

A cookie-k két típusát használjuk: 

Szigorúan kötelező cookie-k: Ezek a cookie-k szükségesek ahhoz, hogy Ön biztonságosan 

mozogjon a Weboldalon és használhassa funkcióit. 

Teljesítmény cookie-k: Ezek a cookie-k információ analitikát gyűjtenek arról, hogy a 

Felhasználók miként használják a Weboldalt. 

Ezek a cookie-k nem gyűjtenek olyan információkat, amelyek azonosítják a felhasználót. Az 

ezen cookie-k által gyűjtött információk összesítésre kerülnek, tehát anonimizáltak. 

 

Vagyis az Ipsen anonim felhasználói adatokat gyűjt a Weboldalon (vagy anonim 

információkat), mint pl. az oldalak, amelyeket Ön meglátogatott vagy a keresések, amelyeket 

végrehajtott. Ezek az adatok anonimak, minthogy semmiképpen nem teszik lehetővé a 

Weboldal használójának személyes azonosítását. 

Arra használjuk az anonim adatokat, hogy segítsenek nekünk javítani a Weboldal tartalmát, és 

hogy átfogó statisztikához jussunk arról, hogyan használják Önök a Weboldalt. Ezeket a 

statisztikákat készíthetik harmadik felek, őket titoktartási kötelezettség terheli. 

 

Az Ipsen az összegyűjtött személyes adatokat (cookie azonosítókat) tizenhárom hónapon át őrzi 

meg. 

 

A jelen Cookie szabályzat utoljára 2018. júniusában került módosításra. 

 

Ön kizárhatja a cookie-k regisztrálását, ha [ide] kattint. 


