Brammer Magyarország Kft.
SÜTI SZABÁLYZAT
TÁJÉKOZTATÁS A SÜTIK HASZNÁLATÁRÓL
Weboldalunk sütik segítségével különbözteti meg az egyes felhasználókat. Ez segít számunkra jobb
felhasználói élményt nyújtani, illetve fejleszteni weboldalainkat. A weboldal használatával hozzájárul a
sütik használatához.
A sütik betűkből és számokból álló, kis méretű fájlok, melyeket a böngészőben vagy a számítógépe
merevlemezén tárolunk, ha beleegyezik ebbe. A sütik a számítógép merevlemezére írt információkat
tartalmaznak.
A weboldal használata során a következő sütiket használhatjuk:
•

A weboldal működéséhez szükséges sütik. Ezekre a sütikre a weboldal megfelelő működésének
biztosításához van szükség. Ide tartoznak például a bejelentkezési műveleteknél, illetve a
vásárlási menükben használt sütik.

•

Elemzési/teljesítmény-felmérési sütik. Ezekkel a sütikkel állapítjuk meg a weboldal látogatóinak
számát, illetve azt, hogy az egyes felhasználók hogyan navigálnak a weboldalon. Az így kapott
adatok alapján hatékonyabbá tudjuk tenni a weboldal működését, például azzal, hogy segítünk
gyorsabban megtalálni, amit felhasználóink keresnek.

•

Funkció sütik. Ezekkel a sütikkel azonosítjuk a visszatérő látogatókat. Így személyre tudjuk szabni
a weboldal tartalmát, név szerint tudjuk üdvözölni látogatóinkat, és meg tudjuk őrizni a korábbi
beállításokat (pl. nyelv vagy ország).

•

Célzott sütik. Ezek a sütik rögzítik a felkeresett oldalakat és a megnyitott hivatkozásokat. Az így
kapott információk alapján az Ön érdeklődési köreinek megfelelően személyre tudjuk szabni a
weboldal és hirdetéseink tartalmát. Ezeket az információkat ugyanebből a célból harmadik
felekkel is megoszthatjuk.

Az oldalon jelenleg használt sütikről és azok funkcióiról bővebben az alábbi táblázatban olvashat:
Süti
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Funkció
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A weboldal működéséhez szükséges sütik
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(nr-data.net)

A

felhasználók

állapotát

tárolja a weboldalak közötti
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munkamenet

navigáció során
Elemzési/teljesítmény-felmérési sütik
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_gid

Funkció sütik

Google analytics: Az egyes
felhasználók
megkülönböztetésére
szolgál.
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Jelenlegi
munkamenet

Brammer Magyarország Kft.
ads/ga-audiences
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A Google AdWords sütije,

Jelenlegi

ads/user-lists/#

ads/user-lists/#

amely

munkamenet

a

weboldal

látogatóinak

viselkedése

alapján azokat a látogatókat
célozza

meg,

valószínűleg
egy

akik

érdeklődnek

termék

vagy

szolgáltatás iránt.
collect

collect

A látogatók készülékeiről és

Jelenlegi

viselkedéséről

munkamenet

küld

információkat

a

Analytics-nek.

Követi

Google
a

felhasználót a készülékek és
marketingcsatornák között.
datadome

datadome

1 év

iphWeb-cart

iphWeb-cart

4166 nap

kameleoonTrackingTimes

kameleoonTrackingTimes

Jelenlegi
munkamenet

visit.gif

visit.gif

Ezek a sütik tárolják a

Jelenlegi

felhasználó beállításait.

munkamenet

t2s-p

t2s-p

1 év

t2sRecoCalled

t2sRecoCalled

Jelenlegi
munkamenet

t2s-userId

t2s-userId

1 év

Célzott sütik
c

rubiconproject.com

Névtelen

felhasználói

Jelenlegi

adatokat gyűjt, például IP

munkamenet

khaos

címet,

1 év

put_#

felkeresett

weboldalakat,

29 nap

rpb

illetve az oldalak elemeit,

29 nap

rpx

melyekre

29 nap

földrajzi

a

helyet,

felhasználó

rákattintott, és a kapott
adatok alapján az azonos
hirdetési hálózatot használó
oldalaknak

megfelelően

optimalizálja

a

hirdetéseket.
IDE

doubleclick.net

A Google DoubleClick ezzel
a

sütivel

rögzíti

a

felhasználók
tevékenységeit,
rákattintottak
hirdetésre,

miután
egy

a

hatékonyságának

hirdetés
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felméréséhez és a célzott
hirdetések
megjelenítéséhez.
test_cookie

doubleclick.net

Ellenőrzi, hogy a felhasználó

Jelenlegi

böngészője támogatja-e a

munkamenet

sütiket.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy harmadik felek sütijeit is használjuk (pl. _dvp, _dvs, csc-event), melyek
nem állnak vállalatunk tulajdonában vagy irányítása alatt. Az ilyen sütik beállításait az adott harmadik
fél határozza meg.
A sütiket a böngészője beállításaiban engedélyezheti vagy tilthatja le. Ezt a beállítást minden
böngészőn külön kell elvégezni. Ha azonban minden sütit letilt (beleértve az alapvető funkciókhoz
szükségeseket is), előfordulhat, hogy nem fog tudni hozzáférni a weboldal bizonyos részeihez.
A süti szabályzat változtatásának jogát fenntartjuk. A szabályzat minden módosítását itt tesszük közzé,
és a módosítások azonnal hatályba lépnek. A weboldal további használatával hallgatólagosan elfogad
minden ilyen változtatást.

