SÜTIK (COOKIES) KEZELÉSE

Mi a süti?
A süti egy rövid szöveges file, amelyet a weboldalunk látogatásakor kerül a számítógépre.
A legtöbb platform sütiket használ hasznos információ tárolására különböző célból. (pl.:
felhasználónév, nyelvi beállítások, stb…). A sütik által a platform felismeri a készülékezt és
jobb felhasználói élményt nyújt.
Munkamenet sütik: automatikusan törlődnek, amikor a felhasználó bezárja a böngészőt.
Állandó sütik: manuális vagy automatikus törlésig maradnak. Az érvényességi idejük
lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Mi a webjelző?
A webjelző egy apró kép, amely mindössze 1 pixelből áll. A webjelzők általában a sütikkel
együttesen kerülnek alkalmazásra. Weboldalunk a webjelzőt a látogatottsági statisztika
mérőkódjára használja.

Mi a “harmadi fél” süti?
Oldalunkon más weboldal linkje (Youtube videó) és ikonja (Facebook) is megtalálható,
amelyek az adott linkre irányítanak. Ezek az oldalak is sütiket használnak, amelykre a
vonatkozó szabályzatot az adott oldal adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza.

Sütik elfogadása vagy elutasítása:
Első látogatáskor honlapunkon megkérjük, hogy fogadja el a sütik és megfigyelési
eszközök használatát. Nem minden süti használata szükséges, azonban ha nem fogad el
egyes technikai és funkcionális sütiket, a weboldal használatának teljeskörü élménye
lassabb és nehézkesebb lesz.
A sütik beállítását bármikor megváltoztathatja a Sütik Kezelése oldalon. A korábban
beállított sütik letiltása eltávolítja az adott beállítást a cookie-ról.
Az NAI (Network Advertising Initiative)) és az IAB (Interactive Advertising Bureau) tagjai
lehetőséget adnak a felhasználónak, hogy elutasítsa a böngészésen alapuló hirdetéseket.
Ha ezt kívánja tenni, látogasson el az NAI (angol nyelvű) oldalára, ahol azonosíthatja a NAI
tagjait, akik hirdetési sütit helyezhettek el az Ön számítógépén. Ha el szeretné utasítani
egy NAI tag böngészésen alapuló hirdető programját, pipálja ki annak a cégnek a neve
mellett lévő mezőt, amelynek a programját el szeretné utasítani.
További információ:
NAI:
http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-myoptions/
IAB:
https://www.eesc.europa.eu/hu/node/55754
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https://www.iabeurope.eu/about/

1. Technikai sütik
(Szükséges)

Ezek a sütik a weboldalunk és az egyes szolgáltatások működéséhez elengedhetetlenek.
Szükségesek a honlapunk böngészéshez, funkcióinak használatához és az oldalon
elvégzett műveletek megjegyzéséhez. Mindig csak az adott látogatás alatt érvényesek, a
munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a
számítógépről.
kissrentacar.hu
SESSIONID: munkamenet azonosító, kizárólag az admin felhasználó látogatókból való
elkülönítésre szolgál.

2.

Analitikai sütik
(Választható)

A weboldal fejleszttéshez és működésének elemzéséhez használjuk. A Google Analytics
sütikkel információt gyűjtünk weboldalunk használatáról, pl. a látogató melyik oldalt nézte
meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes
megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb. Fontos, hogy ezek a sütik
nem tudják – és nem is akarják – konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen
használt IP címet is csak részben rögzítik).
Harmadik fél analitikai sütik:
Google Analitycs:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu&fbclid=IwAR3YNXQx3OgBtrysetrajIK7C2s6-DP0b3SG23CCkXRoAMuNW7X3hYFGLQ
Facebook:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Doubleclick (Google):
https://marketingplatform.google.com/about/enterprise/
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
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