Cookie tájékoztató
Az Avonlea Média Kft., mint Adatkezelő ezúton tájékoztatja weboldala (AvonleaMedia.com,
a továbbiakban „Weboldal”) látogatóit, illetve szolgáltatásait igénybe vevő felhasználóit,
termékei vásárlóit (továbbiakban: Látogató) a Weboldalán használt cookie-król, sütikről.

1. Mi az a „cookie” vagy „süti”?
A „cookie” vagy „süti” egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk
tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a Weboldal webszervere a Látogató
számítógépének küld. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes
a Látogatót azonosítani, csak a böngészőjének felismerésére alkalmas. Nem
tartalmaz nevet, e-mail-címet vagy bármilyen más személyes információt. A
böngészők általában egyszerű szöveges fájl(ok)ban tárolják a sütiket (sütifájlok), így
egyes sütik a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek lesznek.

2. A sütik célja
A Weboldal használatának megkönnyítése a Látogató beállításainak eltárolásával,
információ gyűjtése, statisztika készítése arról, hogy a Látogató hogyan használja,
látogatja a Weboldalt. A statisztikák elemzésével a Látogató felhasználói élményének
javítása, fokozása, a weboldal továbbfejlesztése, a hirdetések hatékonyságának
mérése. Továbbá esetenként célzott, személyre szabott hirdetések megjelenítése a
Látogató számára releváns ajánlatokkal kapcsolatban.

3. A sütik típusai
• alapvető működéshez szükséges sütik
Ezen sütik elfogadása a Weboldal működéséhez elengedhetetlen, nélkülük az
oldal helyes működése nem garantált.
• statisztika készítéshez szükséges sütik
A látogatási szokások megértéséhez, a felhasználói élmény javításához, a
Weboldal továbbfejlesztéséhez szükséges sütik.
• marketing tevékenységhez szükséges sütik
Ezen sütik célja, hogy a Látogató releváns, személyre szabott hirdetésekkel
találkozzon az Avonlea Média Kft. ajánlataival kapcsolatban. A sütikkel a
hirdetések
hatékonyságát,
a
hirdetési
kampányok
teljesítményét,
eredményességét is lehet mérni.

4. A sütik beállításai, azok letiltása
A böngészők alapértelmezett beállítással a sütiket automatikusan elfogadják. Ez a
működés a böngésző beállításai között megváltoztatható, így a sütik elfogadása
tiltható.
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Mivel a sütik célja a Weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése
vagy lehetővé tétele, a sütik alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által
előfordulhat, hogy a Látogató nem lesz képes a Weboldal funkcióinak teljes körű
használatára, illetve hogy a Weboldal a tervezettől eltérően fog működni
böngészőjében.

5. Segítség a sütik beállításához, tiltásához a különböző böngészőkben
•

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

•

Mozilla
Firefox:
%C3%A9se

•

Microsoft Internet Explorer 8, 9, 10, 11: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/
17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

•

Apple
Safari:
https://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies
%20safari&doctype=&currentPage=1&includeArchived=false&locale=hu_HU

https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel

6. Információk a Google Analytics sütikről
A látogatási statisztikák készítéséhez külső, független auditáló szolgáltatás, a Google
Analytics méri az oldal látogatását a Universal Analytics technológia segítségével. A
mérési adatok kezeléséről a https://support.google.com/analytics/answer/6004245?
hl=hu weboldalon lehet részletesen tájékozódni. Amennyiben a Látogató nem
szeretné, hogy a Google Analytics jelentésekben szerepeljen, úgy a szolgáltatás
böngészőbővítmény
segítségével
letiltható.
A
bővítményről
a
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalon lehet tájékozódni.
Abban az esetben, ha a Látogató engedélyezte, hogy a Google társítsa az internetes
és alkalmazásokkal kapcsolatos böngészési előzményeit a Google-fiókjával, illetve
azt, hogy a Google-fiókjához kapcsolódó információkat felhasználja az interneten
megjelenő hirdetések személyre szabásához, a Google a bejelentkezett látogatóhoz
kapcsolódó adatokat és a Weboldal Google Analytics-adatait használja fel a több
eszközre kiterjedő remarketinghez alkalmazandó közönséglisták létrehozásához. A
funkció működésének biztosításához a Google Analytics begyűjti a Látogató Google
által hitelesített azonosítóit (ezek a Látogató személyes adatai), és ideiglenesen a
Weboldal Google Analytics-adataihoz kapcsolja őket, hogy segítsen összeállítani a
közönséglistákat. Google Analytics szolgáltatás a Látogatóról demográfiai és
érdeklődési területekre vonatkozó adatokat is gyűjt. Látogató letilthatja a Google
cookie-használatát
a
Google
Hirdetési
beállításaiban:
https://www.google.com/settings/ads. A Network Advertising Initiative leiratkozási
oldalán (http://www.networkadvertising.org/choices /) további külső szolgáltatók
sütijeit is letilthatja.
A Google adatkezelési irányelveiről a https://policies.google.com/privacy?hl=hu
weboldalon lehet részletesen tájékozódni.
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7. Információk a Facebook sütikről
A Weboldalon a Facebook úgynevezett tetszik-gombjai (like-gombok), megosztás
gombjai elérhetőek. Ezek a gombok szintén helyeznek el sütiket a Látogató
böngészőjében.
A Facebook adatkezelési irányelveiről a https://www.facebook.com/about/privacy/
weboldalon lehet részletesen tájékozódni.

8. Információk a remarketing sütikről
A Weboldal úgynevezett remarketing címkéket használ remarketing lista építése
céljából, így meglátogatása után külső szolgáltatók, közöttük a Google és a
Facebook, internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek az
úgynevezett érdeklődés alapú hirdetések. A remarketing listák nem alkalmasak
személyazonosításra, a Látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a
böngésző szoftvert azonosítják. A remarketing címkékhez a Google és a Facebook
sütiket használ.

9. Információk a konverziós sütikről
A Weboldal úgynevezett konverziókövetést (konverziókövető süti, konverziókövető
pixel technológia) használ a Google Ads és a Facebook hirdetések hatékonyságának
mérésére. A konverziókövető süti csak korlátozott ideig létezik, elfogadása nem
kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít és nem használ.

10. Az adatkezelés jogalapja
Az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation – GDPR,
2016/679/EU),
valamint
az
információs
önrendelkezési
jogról
és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint a látogatók
önkéntes hozzájárulása.

11. A cookie tájékoztató módosítása
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Cookie tájékoztatót bármikor egyoldalúan
módosítsa. Adatkezelő jelen Cookie tájékoztató hatályos változatát a Weboldalon
közzéteszi.
Cookie tájékoztató verziószám: 1.2
Hatályos: 2019. szeptember 22. napjától visszavonásig (2019. szeptember 22. napjával az
Cookie tájékoztató 1.1-es változata hatályát veszti.)
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Melléklet, sütik
Alapvető működéshez szükséges sütik:
süti neve
moove_gdpr_popup

süti alkalmazásának célja

tárolási idő

A Weboldal GDPR pluginje használja arra, hogy a Látogató cookie- 2 év
hozzájárulását és cookie-beállításait eltárolja az aktuális domainnévhez.

Statisztika készítéshez szükséges sütik:
süti neve

süti alkalmazásának célja

tárolási idő

_ga

A Google Analytics használja annak feltérképezésére, hogy a látogató hogyan 2 év
használja a webhelyet.

_gat

A Google Analytics által használt thottle request szerinti arányt tárolja.

_gid

A Google Analytics használja annak feltérképezésére, hogy a látogató hogyan böngésző bezárásáig
használja a webhelyet.

_gat_gtag_[azonosító]

A Google Analytics használja annak feltérképezésére, hogy a látogató hogyan böngésző bezárásáig
használja a webhelyet.

collect

A Google Analytics használja, a látogató eszközéről és viselkedéséről gyűjt böngésző bezárásáig
információkat. A látogatókat az eszközökön és a marketingcsatornákon keresztül
követheti.

böngésző bezárásáig

Melléklet, sütik
Marketing tevékenységhez szükséges sütik:
süti neve

süti alkalmazásának célja

tárolási idő

ads/ga-audiences

A Google Ads használja remarketinghez az online viselkedés alapján.

böngésző bezárásáig

ads/user-lists/#

A Google Ads használja remarketinghez.

böngésző bezárásáig

fr

A Facebook használja hirdetési termékek közvetítéséhez, mint például valós idejű 3 hónap
ajánlattétel harmadik féltől származó hirdetőktől.

GPS

A Youtube használja, egyedi azonosító regisztrálásához mobil eszközökön a GPS böngésző bezárásáig
alapú követés engedélyezéséhez.

IDE

A Google DoubleClick használja a hirdetések hatékonyságának mérésére és 1 év
célzott hirdetések megjelenítésére miután a látogató megtekintett vagy kattintott
egy hirdetésre.

PREF

A Youtube használja arra, hogy a Google egyedi azonosítójával mérje, a látogató 8 hónap
hogyan használja a Youtube-ot a különböző weboldalakon.

test_cookie

A DoubleClick használja annak megállapítására, hogy a böngésző támogatja-e a böngésző bezárásáig
sütiket.

tr

Facebook hirdetések optimalizálását elősegítő cookie.

VISITOR_INFO1_LIVE

Megpróbálja becsülni a felhasználók sávszélességét az integrált YouTube-videók 179 nap
oldalain.

YSC

Egy egyedi azonosítót regisztrál, hogy statisztikákat vezessen a felhasználó által böngésző bezárásáig
a YouTube-on megtekintett videókról.

yt-remote-cast-installed

A felhasználó videólejátszó beállításait tárolja a Youtube-bal kapcsolatban.

böngésző bezárásáig

yt-remote-connected-devices

A felhasználó videólejátszó beállításait tárolja a Youtube-bal kapcsolatban.

nem jár le

yt-remote-device-id

A felhasználó videólejátszó beállításait tárolja a Youtube-bal kapcsolatban.

nem jár le

böngésző bezárásáig

Melléklet, sütik
süti neve

süti alkalmazásának célja

tárolási idő

yt-remote-fast-check-period

A felhasználó videólejátszó beállításait tárolja a Youtube-bal kapcsolatban.

böngésző bezárásáig

yt-remote-session-app

A felhasználó videólejátszó beállításait tárolja a Youtube-bal kapcsolatban.

böngésző bezárásáig

yt-remote-session-name

A felhasználó videólejátszó beállításait tárolja a Youtube-bal kapcsolatban.

böngésző bezárásáig

_fbp

A Facebook használja hirdetési termékek közvetítéséhez, mint például valós idejű 1 nap
ajánlattétel harmadik féltől származó hirdetőktől.

_gcl_au

A Google AdSense használja a hirdetések hatékonyságának mérésére olyan 3 hónap
weboldalak között, amik a Google szolgáltatásait használják.

privacy_embeds

A Weboldal arra használja, hogy a Látogató hozzájárulását tárolja a beágyazott 1 hónap
harmadik féltől származó tartalmak hozzáféréséhez.

mssys_utm_params

Az URL-ben lévő utm paraméterek kerülnek elmentésre a sütibe. A Weboldalba böngésző bezárásáig
illesztett SalesAutopilot feliratkozó űrlapnak átadásra kerül és a feliratkozó
adataihoz elmentésre kerülnek az utm paraméterek (amelyekkel a látogatását
megkezdte, pl. hirdetésből vagy emailből kattintással).

