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Novonordisk.hu Weboldal Süti Tájékoztató 

 

A ‘süti’ egy olyan kis szöveges fájl, amelynek a tárolása az Ön számítógépén történik. A sütiket 
kizárólag technikai célokra használjuk és azért, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a weboldal 
használatát. A sütinek csak egy olyan típusa van, amely véglegesen adatot ment le az Ön 
számítógépére, amely alapján az Ön választásai és érdeklődése alapján testre szabja. A süti egy 
másik rendszeresen használt típusa a „munkamenet süti”. Weboldalunkon információk gyűjtése 
céljából a rendszer munkamenet sütiket küld el az Ön számítógépére, amely alapján az adott 
időben élő kapcsolat meglétét tudja ellenőrizni. A munkamenet sütik törlődnek a böngésző 
bezárásakor. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy miként működnek a sütik, kérjük, 
látogasson el a www.allaboutcookies.org weboldalra. 

Böngészője beállításainak megváltoztatásával korlátozni vagy zárolni tudja a sütiket. 
Böngészőjén keresztül a korábban tárolt sütiket is törölni lehet. További információkat 
böngészőjének támogatási oldalain találhat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ennek weboldalunk 
bizonyos területei és funkciói a sütik törlése vagy elutasítása esetén nem lesznek 
működőképesek. 

A Novo Nordisk a weboldalon az alábbiakban részletezett különböző típusú sütiket használja.  

Funkcionális sütik - azon sütik, amelyek a weboldal működéséhez feltétlenül szükségesek; 
ezek nélkül a weboldal nem működik helyesen. A funkcionális sütik segítik, hogy az Ön 
preferenciáira emlékezzen a weboldal, mint például nyelvi beállítások, vagy a vásárló kosár 
tartalma. 

Süti neve Lejárat Süti célja Harmadik fél 

szcib 13 hónap Oldal funkcionalitás 
biztosítása Siteimprove 

BIGipServerPOOL-
WWW.NOVONORDISK.HU-
80-PRI  

A munkamenet 
végéig Nincs adat - 

ClientSidePersistence A munkamenet 
végéig 

Oldal funkcionalitás 
biztosítása - 

SessionPersistence 1 év Oldal funkcionalitás 
biztosítása - 

ApplicationGatewayAffinity A munkamenet 
végéig 

Az Azure platform 
által használt 

webalkalmazás 
terhelés 

elosztásához 
használt süti. 

Microsoft Azure 

ai_session 30 perc 

Az Azure platform 
által használt 

anonim, egyedi 
munkamenet 

azonosító. 

Microsoft Azure 

 

http://www.allaboutcookies.org/
https://siteimprove.com/
https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/
https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/
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Analitikai sütik - a böngésző viselkedésének nyomon követésére használt sütik, amelyek 
elősegítik az általunk nyújtott szolgáltatásaink fejlesztését. Az így gyűjtött adatokat a 
webfejlesztőinken kívül nem osztjuk meg másokkal. 

Süti neve Lejárat Süti célja Harmadik fél 

nmstat 33 hónap 

Az oldal használatával 
kapcsolatos adatok 

gyűjtése 

Siteimprove 

s_cc A munkamenet végéig Adobe SiteCatalyst 

s_sq A munkamenet végéig Adobe SiteCatalyst 

siteimproveses  A munkamenet végéig Siteimprove 

ai_user 1 nap 

Egyedi felhasználói 
azonosító, amelyen 
keresztül az oldal 
látogatóit lehet 
megszámolni. 

Microsoft Azure 

 

Harmadik felek sütijei - a más forrásokból (például közösségi-média szolgáltatások, térképek, 
videók vagy marketing szolgáltatóktól) származó sütik, amelyek lehetővé teszik, hogy testre 
szabott tartalmat kínáljunk Önnek vagy egyéb média szolgáltatásokat használhassunk a 
weboldalunkon. 

Süti neve Lejárat Süti célja Harmadik fél 

s_vi 2 év Reklámok és ajánlatok 
testre szabása Omniture 

 

Ha nem szeretné elfogadni a sütiket, akkor megváltoztathatja böngészőjének beállításait úgy, 
hogy az automatikusan elutasítsa a sütik tárolását, vagy pedig tájékoztassa Önt akkor, amikor 
egy weboldal sütiket kíván tárolni az Ön számítógépén. Webes böngészőjén keresztül a 
korábban tárolt sütik is törölhetők. További információkat webes böngészője támogató oldalain 
találhat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy e weboldal bizonyos területei és funkciói igénylik a 
sütiket és ezen sütik törlése vagy elutasítása esetén esetleg nem működnek. 

Kérjük, hogy a weboldalon használt sütikkel kapcsolatban vegye fel velünk a kapcsolatot: 
info@novonordisk.hu 

 

Felülvizsgálva: 2018. augusztus 
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