
 

 
LEGAL02/33604279v1 

Cookie-k használata az UPS weboldalakon. 

 

Ez a közlemény elmagyarázza, hogy „mit értünk cookie-k alatt” és az UPS milyen típusú cookie-kat használ a 

weboldalain.  

 

Mik azok a cookie-k? 

 

A „cookie” egy olyan szövegfájl, amelyet a weboldalak küldenek a látogató számítógépére vagy egyéb internethez 

csatlakoztatott készülékére a látogató böngészőjének egyedi azonosítása vagy információk és beállítások 

böngészőben történő eltárolása érdekében. 

 

Az UPS használ cookie-kat a weboldalain? 

 

Igen. Az UPS a weboldal kiemeléséhez, valamint acélból használ a weboldalain cookie-kat, hogy felhasználói 

részére  szolgáltatásokat és funkciókat nyújtson. Korlátozhatja vagy letilthatja a cookie-k használatát a 

webböngészőjében, azonban a cookie-k nélkül nem használhatja a weboldalak összes funkcióját.  

 

Milyen cookie-kat használnak az UPS weboldalakon? 

 

Feltétlenül szükséges cookie-k 

 

Ezekre a cookie-kra az Ön által kezdeményezett tranzakció vagy kérés végrehajtásához van szükség. Például ezek 

közé tartozik az Ön által a weboldalon történő navigálás közben a csomagszállításhoz vagy  a csomagok nyomon 

követéshez megadott információk megjegyzése vagy az Ön bejelentkezett státuszának kezelése a munkamenet 

közben.  

 

Funkcionális cookie-k 

 

Ezek a cookie-k lehetővé teszik a weboldal részére, hogy megjegyezze az Ön által kiválasztott lehetőségeket és 

ezáltal Önnek hasznos funkciókat nyújtanak. A funkcionális cookie-k például lehetővé teszik a weboldal számára, 

hogy megjegyezze az Ön adott beállításait, például az Ön által kiválasztott országot, illetve hogy kiválasztotta-e a 

tartósan bejelentkezett állapotot és megjeleníti a korábbi szállítmányokat, a nyomon követett csomagokat és az 

egyéb, egyedi funkciókat.  

 

Analitikus cookie-k 

 

A cookie-k segítségével a weboldal teljesítményének és kialakításának javítása érdekében adatokat gyűjthetünk az 

Ön weboldal-használatáról, ideértve például azt, hogy milyen tartalomra kattint a weboldal böngészése közben. 

Előfordulhat, hogy ezeket a cookie-kat a külső fél analitikai eszköz szolgáltatónk biztosítja, de ezek kizárólag a mi 

weboldalainkkal kapcsolatos célokra kerülnek felhasználásra.  

 

Célcsoport cookie-k 

 

Ezek a cookie-k megjegyzik az Ön weboldal-használatával kapcsolatos információkat, így promóciós vagy egyéb 

célzott információkkal láthatjuk el Önt a weboldalon. 

 

Hogyan tilhatom le vagy távolíthatom el a cookie-kat? 

 

Minden egyes webböngésző típus különböző lehetőségeket kínál a cookie-k korlátozására vagy törlésére. A cookie-k 

kezelésével kapcsolatos további információkért keresse fel az alábbi megfelelő hivatkozásokat. 

 

Internet Explorer 

Firefox 

Google Chrome 

Safari 

 

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042

