
Ezt a honlapot az Intersport Austria GmbH (FN 101648h, székhely: 4600 Wels, 
Flugplatzstraße 10., Ausztria), a továbbiakban: „mi“, „hozzánk“ és „Intersport“ üzemelteti. 
Ezen adatvédelmi tájékoztatóban mi, mint az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (a 
továbbiakban: GDPR) 4. cikk 7. pontja szerinti adatkezelők ismertetjük, milyen sütiket 
alkalmazunk a honlapunkra történő látogatás során, és milyen célra kezeljük ezeket. 
Mindezt akkor tesszük, ha Ön megadta a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja szerinti 
hozzájárulását. A hozzájárulás megadása nem szükséges azokban az esetekben, amikor 
az Ön személyes adatát jogos érdekünk alapján kezeljük. 

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a sütik használatának terjedelméről és céljáról. Ezért 
kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a Süti tájékoztatót, és az adatvédelmi tájékoztatónkat is 
honlapunk további használatához és szükség esetén az adatkezeléshez, vagy a sütik 
alkalmazásához történő hozzájárulása előtt. 

Kérjük, mindenképpen olvassa el adatvédelmi tájékoztatónk azon részét, amelyben 
adatainak kezelésével összefüggő jogait ismertetjük! 

1. Sütik használata – a sütik fajtái 

Az oldalunk használatával úgynevezett „sütik” települnek az Ön eszközére. Ezek 
kisméretű szövegfájlok, amelyeket az Ön számítógépének merevlemeze az Ön által 
használt böngészőhöz hozzárendelten tárol, és amelyen keresztül az a valaki, aki a 
sütiket alkalmazza (jelen esetben mi), bizonyos információkhoz jut. Ezekre a sütikre 
egyrészt azért van szükségünk, hogy Önt, mint a honlap felhasználóját felismerjük, 
másrészt azért, hogy az Ön által - a szolgáltatásaink használata során - leadott 
rendeléseket a „Kosáron” keresztül megfelelően nyomon követhessük. 

 
a. A sütik fajtái: Alapvetően megkülönböztethetünk „Saját sütiket”, „Harmadik féltől 

származó sütiket” és „Harmadik féltől származó kéréseket”. 

 Saját sütik 
A Saját sütiket mi, illetve honlapunk tárolja az Ön böngészőjében, hogy a lehető 
legjobb felhasználói élményt kínáljuk Önnek. Ide tartoznak különösen a 
funkcionális sütik, mint például a „Kosár” funkcióhoz kapcsolódó sütijeink. 

 Harmadik féltől származó sütik 
A harmadik féltől származó sütiket egy harmadik fél szolgáltató tárolja az Ön 
böngészőjében. Többnyire a követő- és marketing-eszközök tartoznak ide, 
amelyek egyrészt az Ön felhasználókénti viselkedését értékelik, másrészt a 
harmadik fél szolgáltatónak biztosítják azon lehetőséget, hogy Önt más, 
korábban felkeresett honlapokon újra felismerjék. A remarketing ezen sütik 
működésén alapul.  

 Harmadik féltől származó kérések 
Harmadik féltől származó kérés minden olyan megkeresés, amelyet Ön az oldal 
használójaként oldalunkon keresztül harmadik személyhez intéz – például 
amikor közösségi hálók bővítményeivel tevékenykedik, vagy egy fizetett 
hirdetési ajánlatot használ. Noha ebben az esetben a böngészője nem tárol 
sütiket, de nem zárható ki, hogy az interakcióval személyes adatok kerülnek a 
harmadik szolgáltatóhoz. Ezen okból az adatvédelmi tájékoztatónkban 
részletesen tájékoztatjuk Önt az általunk használt eszközökről és 
applikációkról.  



 Böngészési folyamat sütik 
A böngészési folyamat sütik a böngészője bezárásakor automatikusan 
törlődnek. Ide sorolhatók különösen a munkamenet-sütik, amelyek egy 
úgynevezett munkamenet-azonosítót tárolnak, amellyel böngészője különböző 
megkeresései közös munkamenethez hozzárendelhetők. Ennek segítségével 
számítógépe újra felismerhető, amikor visszatér honlapunkra. Ezen 
munkamenet-sütik törlődnek, amikor kijelentkezik vagy bezárja a böngészőt.  

 Állandó sütik 
Az állandó sütik adott idő elteltével automatikusan törlődnek, amely idő a süti 
fajtájától függően változhat. A sütiket Ön is bármikor törölheti böngészője 
beállításaiban. 

b. Amikor csupán tájékozódási céllal látogatja meg honlapunkat, tehát amikor 
szolgáltatásaink egyikét sem veszi igénybe, vagy nem nyújt más módon információt 
részünkre, csak a böngészője által a szerverünknek továbbított személyes adatait 
gyűjtjük. Amennyiben tehát szeretné meglátogatni honlapunkat, csak azon adatokat 
gyűjtjük, amelyek technikailag szükségesek ahhoz, hogy megjelenítsük Önnek a 
honlapot és annak stabilitása, valamint biztonsága a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 
pontja szerinti jogos érdekünk alapján biztosítható legyen. Az így gyűjtött adatok a 
következőek: 

 IP-cím 
 a lekérdezés kelte és időpontja 
 időzóna-eltérés a nyugat-európai időzónától (a GMT-től)  
 a kérés tartalma 
 hozzáférési státusz / http-státuszkód 
 a mindenkor átvitt adatmennyiség 
 honlap, amelyről a kérés származik 
 alkalmazott böngésző 
 operációs rendszer és annak felülete 

 

A funkcionális sütik közül a következő saját sütiket használjuk: 

Név Kimerülési idő Funkció 

dwanonymous_* 180 nap Ez a süti egy speciális 

azonosítót tartalmaz 

látogatónként annak 

érdekében, hogy a 

látogatókat 

megkülönböztesse. Ez az 

azonosító teszi lehetővé, 

hogy a website emlékezzen 

a látogató preferenciáira, 

beállításaira és a  „Kosár” 

működését is biztosítja. A * 

a süti nevében az oldalhoz 

kötődő egyedi érték. 



Dw_cookies_accepted A munkamenet végéig Azt tartalmazza, hogy a 

vásárló elfogadta, hogy az 

oldal sütiket használ. Arra 

szolgál, hogy 

meghatározza, a látogató 

adott-e hozzájárulás a sütik 

használatához. 

dw Az adott böngészési 

munkamenet alatt 

A dw_cookies_accepted 

sütivel együtt települ. 

cquid Az adott böngészési 

munkamenet alatt 

Ismert vásárló hash-elt 

azonosítója. 

__cqact Az adott böngészési 

munkamenet alatt 

A böngészési 

cselekmények sorát tartja, 

ameddig elküldésre nem 

kerülnek. Elküldéskor 

törlődik. 

__cqsviews Az adott böngészési 

munkamenet alatt 

Ha a sesssionStorage nem 

elérhető, a keresési lista 

legutóbbi termékeit tárolja, 

ameddig azok elküldésre 

nem kerültek. 

dw_TLSWarning „Igaz” esetén 15 perc, 

„hamis” esetén 30 perc 

Azonosítja, hogy a vásárló 
böngészője csak a TLS régi 
verzióit támogatja-e. „Igaz” 
beállítás akkor van, ha a 
böngésző megbukik a 
kompatiblitási teszten vagy 
ha az ellenőrzést nem lehet 
elvégezni. 

__cqviews Az adott böngészési 

munkamenet alatt 

Ha a sessionStorage nem 
elérhető, a legutóbb 
megtekintett ajánlásokat 
tárolja, ameddig elküldésre 
nem kerültek. 

__cq_anchor Az adott böngészési 

munkamenet alatt 

Ha a sesssionStorage nem 
elérhető, a figyelemfelhívó 
termékeket tárolja 
ajánlásként egy oldalon. 

cq Az adott böngészési 

munkamenet alatt 

 (Böngészési 
munkamenetet tároló elem) 
Ellenőrzi, hogy a 
sessionStorage elérhető-e. 



cq.anchor Az adott böngészési 

munkamenet alatt 

(Böngészési 
munkamenetet tároló elem) 
Tárolja a figyelemhívó 
termék azonosítóját. 

cq.viewReco Az adott böngészési 

munkamenet alatt 

 (Böngészési 
munkamenetet tároló elem) 
Tárolja az utoljára 
megtekintett ajánlásokat. 

cq.viewSearch Az adott böngészési 

munkamenet alatt 

(Böngészési 
munkamenetet tároló elem) 
Az utolsó keresési 
eredmények termékeit 
tárolja. 

cq.viewCategory Az adott böngészési 

munkamenet alatt 

(Böngészési 
munkamenetet tároló elem) 
 Az utoljára megtekintett 
kategória oldal termékeit 
tárolja. 

 

c. Lehetősége van arra, hogy böngészője beállításait úgy változtassa meg, hogy az 
például a Harmadik féltől származó sütik vagy bármelyik süti elfogadását elutasítsa. 
Fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy már nem 
tudja honlapunk minden funkcióját használni. 

d. Olyan sütiket is használunk, amelyek segítségével a további látogatásai esetén Önt 
azonosítani tudjuk, amennyiben rendelkezik nálunk felhasználói fiókkal – egyébként 
minden látogatásakor újra be kellene jelentkeznie. 

e. A következőkben elmagyarázzuk a weboldalainkon használt sütik típusait, funkciójukat 
és működésüket. 

 
2. A „Sales Force Commerce Cloud” használata 

 
a. A szoftver célja 

Ez a honlap a „Salesforce Commerce Cloud“ szoftveres megoldáson alapszik. Ahhoz, 
hogy a platform számára lehetővé tegyük a működést, sütiket alkalmazunk. A 
felhasználóink preferenciájához illeszkedő termékajánlatok tökéletesítéséhez is sütiket 
alkalmazunk. 

b. A használt sütik 

Az alábbi listában tekintheti át azon sütiket, amelyeket „Salesforce Commerce Cloud” 
szoftveres megoldás alkalmazása alapján az intersport.hu felkeresésekor és 
használatakor alkalmazunk. Amennyiben máshogyan nem nyilatkozunk, ezek saját 
sütiknek minősülnek. 

NÉV KIMERÜLÉSI IDŐ FUNKCIÓ 

sid Az adott böngészési 

munkamenet alatt 

Azonosítja az adott 

böngészési 



munkamenetet. Csak a 

beállítások használják.  

dwsourcecode_* 0 és 999 nap között 

változik 

A kampányok és 

együttműködő felek 

követésének forráskódját 

tartalmazza. A kimerülési 

idő a Business 

Managerben kerül 

meghatározásra. A * a süti 

nevében az oldalhoz 

kötődő egyedi érték.  

dwsid Az adott böngészési 

munkamenet alatt 

Azonosítja az adott 

böngészési 

munkamenetet. 

dwsecuretoken_* Az adott böngészési 

munkamenet alatt 

A dwsid-del együtt azért 

használjuk, hogy 

biztosítsuk a 

munkamenetet HTTPS-en 

keresztül. A * a süti 

nevében az oldalhoz 

kötődő egyedi érték. 

dwpersonalization_* 180 nap Az A/B teszt csoportokban 

való részvételt követi 

elemzési célokból. Ha a 

vásárló részt vett egy 

tesztben, az érték 

kitörlődik, mikor a vásárló 

kilép. A * a süti nevében az 

oldalhoz kötődő egyedi 

érték. 

dwcustomer_* 180 nap A regisztrált vásárlót ismeri 

fel. Csak akkor használt, 

ha a vásárló bejelöli az 

„Emlékezz rám” funkciót. A 

* a süti nevében az 

oldalhoz kötődő egyedi 

érték. 

dwac_* Az adott böngészési 

munkamenet alatt 

A következő adatokat 

tárolja analitikai célokból: 

munkamenet azonosító, 

riport csomag neve, a 

vásárló vásárlói 



azonosítója, csoport 

azonosító forráskódja 

(bekódolva), fizetőeszköz 

emlékeztető, időzóna. A * a 

süti nevében az oldalhoz 

kötődő egyedi érték. 

dw_dnt* Az adott böngészési 

munkamenet alatt 

Az ügyfél oldali 

Javascriptet ellenőrzi a 

Commerce Cloud követési 

funkcióihoz (Analytics, 

Einstein, ActiveData). A 

Commerce Cloud helyezi 

el minden oldalnak adott 

válasszal, a kapcsolódó 

TrackinAllowed 

munkamenet-jelző értéke 

alapján.  

dw_TLSWarning  „Igaz” esetén 15 perc, 

„hamis” esetén 30 perc 

Azonosítja, hogy a vásárló 
böngészője csak a TLS 
régi verzióit támogatja-e. 
„Igaz” beállítás akkor van, 
ha a böngésző megbukik a 
kompatiblitási teszten vagy 
ha az ellenőrzést nem 
lehet elvégezni.  
 

cqcid Az adott böngészési 

munkamenet alatt 

A nem regisztrált vásárló 
hash-elt azonosítója. 

__cq_uuid 13 hónap A harmadik féltől származó 
uuid süti saját típusú süti 
verziója. Egy 
véletlenszerűen létrehozott 
felhasználói azonosítót 
tartalmaz. Arra használják, 
hogy a vásárló 
tevékenységéről 
információt gyűjtsön a 
kereskedő saját oldalán. 

__cqviews Az adott böngészési 

munkamenet alatt 

Ha a sessionStorage nem 
elérhető, a legutóbb 
megtekintett ajánlásokat 
tárolja, ameddig elküldésre 
nem kerültek. 

__cqsviews Az adott böngészési 

munkamenet alatt 

Ha a sesssionStorage nem 
elérhető, a keresési lista 
legutóbbi termékeit tárolja, 



ameddig azok elküldésre 
nem kerültek. 

__cqcviews Az adott böngészési 

munkamenet alatt 

Ha a sesssionStorage nem 
elérhető, a termékeket 
tárolja a legutóbb 
megtekintett kategória 
oldalán, ameddig azok 
elküldésre nem kerültek. 

weird_get_top_level_domai

n 

Az adott böngészési 

munkamenet alatt 

A forrás domaint ismeri fel 
a weboldalon. 

__cq_bc 30 nap A bc süti saját süti verziója. 
Tevékenység történetet 
tartalmaz, mint például a 
vásárló által utoljára 
megtekintett 10 termék. 

__cq_seg 30 nap Következtetett vásárlási 
hajlandósági jelzőket és 
más szegmens jelzőket 
tárol.  
(Saját süti verzió) 
 

__cq_dnt 10 év Jelzi, ha a böngésző nem 
engedi a CC Einstein 
követést az oldalon. A 
Commerce Cloud helyezi 
el minden oldalnak adott 
válasszal, a kapcsolódó 
TrackinAllowed 
munkamenet-jelző értéke 
alapján. 

__cq_seg 30 nap Következtetett vásárlási 
hajlandósági jelzőket tárol. 
Harmadik féltől származó 
süti, amely a 
.cquotient.com-on kerül 
elhelyezésre. 

uuid 13 hónap A véletlenszerűen 
létrehozott felhasználói 
azonosítót tárolja. 
Harmadik féltől származó 
süti, amely a 
.cquotient.com-on kerül 
elhelyezésre. Adatok 
követését végzi analitikai 
célokból, ideértve a 
Commerce Cloud saját 
elemzéseit, ahogy azt a 
Bizalmi & Megfelelési 
dokumentáció tartalmazza. 

bc 30 nap Tevékenység történetet 
tárol, mint például a 
vásárló által az utoljára 
megtekintett 10 termék. 

http://cquotient.com/
http://cquotient.com/


Harmadik féltől származó 
süti, amely a 
.cquotient.com-on kerül 
elhelyezésre. 

__cfduid  Az adott böngészési 

munkamenet alatt 

Arra szolgál, hogy egyedi 
ügyfeleket azonosítson egy 
megosztott IP cím mögött, 
és biztonsági beállításokat 
ügyfelenként alkalmazzon. 

 

3. Google – eszközök használata 

Honlapunkon a Google különböző webelemző és marketing eszközeit alkalmazzuk.  

a. Az intersport.hu weboldalon használt Google eszközök 

Google Analytics 

Honlapunkon Google Analytics webelemző és marketing eszközt alkalmazzuk. A Google 
Analytics a Google Inc. – 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – 
webelemző szolgáltatása. Az ennek során alkalmazott sütik a honlapunk használatával 
kapcsolatos információkat hoznak létre és rendszerint a Google egy szerverére továbbítják 
és ott tárolják. 

A Google a mi érdekünkben használja fel ezeket az információkat, hogy elemezze a 
honlapunk használatát annak érdekében, hogy jelentéseket állítson össze a honlapon 
folytatott felhasználói tevékenységekről, valamint hogy a honlap- és internethasználattal 
kapcsolatos kiegészítő szolgáltatásokat nyújtson a honlap üzemeltetőjének. Amennyiben 
a Google által gyűjtött adatok fajtájáról, terjedelméről és céljáról további információkat 
szeretne kapni, javasoljuk, hogy olvassa el a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót. 

 
Google Ads 

A Google Ads szolgáltatásait is használjuk annak érdekében, hogy külső honlapokon 
reklámok segítségével hívjuk fel a figyelmet vonzó ajánlatainkra és termékeinkre. Ezzel az 
eszközzel pontosan meg tudjuk állapítani, mennyire eredményesek a konkrét kampányok 
egyedi reklámozási intézkedései. Abban vagyunk érdekeltek, hogy az Ön érdeklődésének 
megfelelő, személyre szabott reklámot juttassunk el Önnek, és ebben a vonatkozásban 
hirdetési költségeinket pontosan ki tudjuk számolni. 

A Google az úgynevezett „Ad Server”-en keresztül szolgáltatja Önnek a reklámokat. Ebből 
a célból „Ad Server” sütiket használunk, amelyeken keresztül a siker mérésére szolgáló 
bizonyos paraméterek vizsgálhatók, mint a hirdetések közzététele, vagy a felhasználók 
általi kattintások. Ez úgy működik, hogy azokban az esetekben, amikor Ön egy Google-
hirdetésen keresztül lép be a honlapunkra, a Google Ads tárol egy sütit az Ön 
böngészőjén, amely általában 30 nap elteltével jár le. Ennek a sütinek nem az Ön 
személyes azonosítása, hanem elemzési célból az egyedi süti-azonosító, a 
reklámhatások elhelyezésenkénti száma, az utolsó benyomás (a megnézés utáni 
konverziók miatt lényeges) és az opt-out-információk tárolása a célja. 

Nem kezelünk és gyűjtünk semmilyen személyes adatot a Google Ads alkalmazása 
keretében, csupán statisztikai kiértékeléseket kapunk a Google-tól, amelyek alapján meg 

http://cquotient.com/
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu&hl=hu


tudjuk határozni, hogy az alkalmazott reklámkampányaink közül melyek az igazán 
hatékonyak.  

A fent említett intézkedések mellett, az ilyen követési eljárásban való részvételt azzal tudja 
megakadályozni, hogy a konverziókövető sütiket kikapcsolja. Ezt a böngészőjének olyan 
beállításával tudja megtenni, hogy az a „www.googleadservices.com“ domainről származó 
sütiket blokkolja, vagy azokat a http://www.google.com/settings/ads/plugin linken a 
Firefox, Internet Explorer vagy Google Chrome böngészőkben hosszú távra kikapcsolja. 

Google Remarketing 

Kiegészítésül a Google Remarketing alkalmazást használjuk, amely egy olyan eljárás, 
amely segítségével akkor is szeretnénk Önt megszólítani, amikor ismét elhagyta 
honlapunkat. Ezen alkalmazással honlapunk meglátogatása után hirdetéseink akkor is 
megjelenhetnek, amikor Ön tovább böngészik az Interneten. Ez az Ön böngészőjében 
tárolt sütik útján történik, amelyeket a Google arra használ, hogy rögzítse és értékelje az 
Ön különböző honlapok meglátogatása során tanúsított felhasználói magatartását. 

A Google például így tudja meghatározni az Ön honlapunkon tett korábbi látogatásait, de 
a Google szerint a feldolgozott személyes adatok a remarketing során álnevesítésre 
kerülnek. Az álnevesített személyes adatok már nem minősülnek személyes adatnak, 
Önre azokból már nem lehet visszakövetkeztetni. Ezért a remarketing során a Google 
személyes adatot nem kezel. 

Double Click 

Ez a honlap használja továbbá Google „DoubleClick” online marketing eszközt. A 
„DoubleClick” sütiket használ, hogy a felhasználó számára releváns hirdetéseket 
jelenítsen meg, a kampányteljesítményről szóló riportokat javítsa, vagy elkerülje azt, hogy 
egy felhasználó többször lássa ugyanazt a hirdetést. A Google egy süti-azonosítóval 
érzékeli, hogy mely hirdetések jelennek meg az egyes böngészőben, és így meg tudja 
akadályozni, hogy ezek többször megjelenjenek. Ezen felül a „DoubleClick” süti 
azonosítók segítségével úgynevezett konverziókat tud rögzíteni, amelyek a hirdetés 
lekérdezésekkel állnak kapcsolatban. Ez akkor történik, amikor egy felhasználó egy 
„DoubleClick” hirdetést néz meg, és később ugyanazzal a böngészővel felkeresi a hirdető 
honlapját és ott vásárol valamit. A Google szerint a „DoubleClick” sütik nem tartalmaznak 
személyes információkat.  

A fent leírt intézkedések mellett, az ilyen követési eljárásban való részvételt azzal tudja 
megakadályozni, hogy a konverziókövető sütiket kikapcsolja. Ezt a böngészőjének olyan 
beállításával tudja megtenni, hogy a „www.googleadservices.com“ domainről származó 
sütiket blokkolja, vagy azokat a http://www.google.com/settings/ads/plugin linken a 
Firefox, Internet Explorer vagy Google Chrome böngészőkben hosszú távra kikapcsolja. 

b. Alkalmazott sütik (Saját sütik) 

Név Kimerülési idő Funkció 

_gat 1 perc Növeli a szervernek küldött 

lekérések sűrűségét. 

http://www.google.com/settings/ads/plugin
http://www.google.com/settings/ads/plugin


_ga 2 év A felhasználók 

megkülönböztetésére 

szolgál. 

_gid 24 óra A felhasználók 

megkülönböztetésére 

szolgál. 

collect A munkamenet végéig A Google Analytics-nek 

küld információt a 

felhasználó eszközéről és 

viselkedéséről. A 

felhasználót az eszközökön 

és a marketing csatornákon 

keresztül követi. 

 

ads/ga-audiences A munkamenet végéig A Google Ads arra 

használja, hogy újra 

kapcsolatba lépjen olyan 

felhasználókkal, akik 

valószínűsíthetően 

vásárlókká válnának az a 

weboldalon tanúsított, 

online viselkedésük 

alapján. 

IDE Egy évig A különböző oldalakon 

megjelenő hirdetésekkel 

való felhasználói 

interakciók, valamint a 

hirdetések megtekintését 

vagy klikkelését követő 

tevékenységek mérésére 

és feldolgozására szolgál. 

A doubleclick.net domain 

alatt tárolódik.  

 

 

NID 6 hónapig Olyan Google 

szolgáltatásokban való 

reklámozás beállítására 

szolgál, mint például a 

Google Keresés. 

 

 

1P_JAR 1 hónapig A weboldal használatáról 

statisztikát gyűjt és a 

konverziókat méri. 

 

 

 

c. A Google sütik településének megelőzése 



 
A Google sütijeinek telepítését különböző módon akadályozhatja meg. Megteheti ezt 
például, ha honlapunk felkeresésekor a szolgáltatást megfelelően elutasítja, vagy ha a 
böngésző szoftverét megfelelően beállítja. Az egyéni elutasításhoz kapcsolódó részleteket 
az adott eszköz leírásánál találja. Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, 
hogy nem tudja honlapunk összes funkcióját teljes körűen használni. 

 
d. A Google adatfeldolgozása 

Az alábbiakban leírt és általunk alkalmazott webelemző és marketing eszközök alapján 
böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Google szerverével. A 3. 
pontban bemutatott adatfeldolgozásra a Google adatvédelmi tájékoztatója vonatkozik. Az 
adatfeldolgozás általunk ismert terjedelmét és céljait az alábbiakban az adott eszköz 
leírásakor ismertetjük. Amennyiben Ön a Google egy szolgáltatásánál regisztrált, a Google 
társíthatja látogatását a fiókjához – de akkor is fennáll a lehetősége annak, hogy a 
szolgáltató megszerzi és tárolja az Ön IP-címét, ha nem regisztrált a Google-nél. 

Az adatok Google általi gyűjtésének és feldolgozásának céljához és terjedelméhez 
kapcsolódó további információt, és az Ön erre vonatkozó jogairól és beállítási 
lehetőségekről szóló információt a következő címen kaphat: Google Inc., 1600 
Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA. A Google alávetette magát 
Privacy Shield („adatvédelmi pajzs”) előírásainak. Ehhez kapcsolódó részleteket az 
alábbi címeken talál: 

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy 

https://services.google.com/sitestats/de.html 

http://www.networkadvertising.org 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework 

 

4. Facebook – eszközök használata 
 

a. Az eszköz célja és használata 

A Facebook Inc. („Facebook“) „Egyéni célközönség“ remarketing funkcióját használjuk. Ez 
lehetővé teszi a honlap felhasználói számára, hogy érdeklődésalapú hirdetéseket 
lássanak („Facebook-Ads“), amikor a Facebook közösségi hálót, vagy egyéb olyan 
honlapot látogatnak, amely szintén használja ezt az eszközt. Abban vagyunk érdekeltek, 
hogy Önnek olyan reklámot juttassunk el, amely érdekli Önt, és ezzel honlapunkat 
érdekesebbé tegyük az Ön számára.  

b. Használt sütik 

Név Kimerülési idő Funkció 

fr A tárolási idő három hónap Kódolt Facebook 

azonosítót és böngésző 

azonosítót tárol. Arra 

szolgál, hogy azonosítsa a 

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy
https://services.google.com/sitestats/de.html
http://www.networkadvertising.org/
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework


felhasználót olyan 

oldalakon, amelyek 

Facebook közösségi 

bővítményt használnak. 

tr A munkamenet végéig Arra használja a Facebook, 

hogy megjelenítsen 

promóciós termékeket, mint 

például harmadik fél általi, 

valós idejű ajánlattételeket. 

 

 

c. A Facebook adatfeldolgozása  

Ezen marketingeszköz segítségével az Ön böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a 
Facebook szerverrel. A 4. pontban bemutatott adatfeldolgozásra a Facebook 
adatvédelmi tájékoztatója vonatkozik. Amennyiben regisztrált a Facebook-on, a 
Facebook társíthatja látogatását a profiljához – de akkor is fennáll a lehetősége annak, 
hogy a szolgáltató megszerzi és tárolja az Ön IP-címét, ha nem regisztrált a Facebook-
on, illetve nem jelentkezett be. A Facebook adatfeldolgozásához további információkat 
a https://www.facebook.com/about/privacy és 
https://www.facebook.com/policy/cookies/ címeken talál.  

https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/policy/cookies/


d. A „Facebook Egyéni célközönség” funkció elutasítása 

A „Facebook Egyéni célközönség“ funkció elutasítható honlapunk felkeresésekor, 
valamint bejelentkezett felhasználók számára az alábbi linken elérhető módon: 
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#  

 

5. IBM – eszközök használata 

Honlapunkon használt további követési eszköz a „Watson” az IBM-től (1 New Orchard 
Road, Armonk, NY 10540, USA). 

a. Az eszközök célja 

A „Watson” oldalunk felhasználóinak magatartását gyűjti és elemzi, hogy viselkedésalapú 
célzott megkeresést tegyen lehetővé marketing célból. E tekintetben automatizáltan 
gyűjtjük a honlap használóinak hírleveleinkkel kapcsolatos és a honlapunk 
meglátogatásakor tanúsított magatartását. Ha például Ön egy meghatározott időszakban 
bizonyos termékek iránt érdeklődik, és ezért hosszabb ideig tartózkodik webes 
megjelenésünk aloldalán, akkor abból indulunk ki, hogy ez a termék érdekes az Ön 
számára, és mutatunk Önnek a böngészőben hasonló ajánlatokat, vagy – amennyiben Ön 
hozzájárult – e-mailt küldünk a nekünk megadott e-mail címre. 

Amennyiben úgy reagál az Önhöz intézett e-mailre, hogy rákattint az abban rendelkezésre 
bocsátott linkre, és ennek következtében meglátogatja weboldalunkat, mi ennek 
megfelelően azt az információt kapjuk, hogy az Önnek bemutatott termék vagy ajánlat 
felkeltette érdeklődését. Ezzel és hasonló információkkal – illetve az általunk használt 
eszközzel – lehetséges számunkra, hogy a honlapunk látogatása során tanúsított 
magatartását bizonyos kritériumok szerint szűrjük, megfelelő ajánlatok automatizált 
módon történő eljuttatása céljából. 

b. Használt sütik 

Név Kimerülési idő Funkció 

com.silverpop.IMA.page_visit Adattárolási idő 3 hónap Egy 
„munkamenetenkénti” 
sütit hoznak létre minden, 
a munkamenet során 
meglátogatott oldalhoz. A 
felhasználó weboldalon 
tett első látogatását 
különbözteti meg a 
következő látogatásaitól. 

com.silverpop.IMA.session A munkamenet végéig Az aktuális munkamenet 
egyedi azonosítója. Az 
egy munkamenethez 
kapcsolódó egyedi 
eseményeket azonosítja. 

https://www.facebook.com/settings/?tab=ads


com.silverpop.IMAWebCookie Az adattárolási idő 3 év A felhasználó egyedi 
azonosítója. Arra 
használják, hogy bizonyos 
actions.wts-ekkel az 
egyedi 
személyazonosságot 
továbbvigyék. 

 

c. Adatfeldolgozás az IBM által 

Az IBM webes nyomon követő sütijeiről további információkat az alábbi linken talál: 
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSWU4L/Reporting/imc_Reporting/Re
porting_q_a_watson_assistant/What_are_Web_Tracking_Cookies.html 

d. Az IBM követő sütije településének megakadályozása 

A nyomon követő sütik telepítését különböző módon megakadályozhatja, különösen 
honlapunk felkeresésekor a szolgáltatás megfelelő elutasításával, vagy böngésző 
szoftvere megfelelő beállításával. 

 

6. A sütihasználatnak és a személyes adatok feldolgozásának jogalapja és a profilalkotás  

Ebben a süti-szabályzatban feltüntetett valamennyi webelemző és marketing sütit és velük 
gyűjtött adatot vagy a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján 
(amennyiben a süti a honlap funkcionalitásához szükséges), vagy az Ön által a GDPR. 6. 
cikk (1) bekezdés a) pontja szerint adott hozzájárulás alapján kezeljük (harmadik féltől 
származó sütik és kérések esetében). 

Az általunk használt remarketing és célzott marketing intézkedések során alkalomszerűen 
profilalkotásra is sor kerül.  

A „profilalkotás” a GDPR 4. cikke szerint a személyes adatok automatizált kezelésének 
bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes 
személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi 
teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes 
preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez 
vagy helyváltoztatáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére 
használják. 

Ez a profilalkotás megengedett, mivel nem korlátozzák jelentősen Önt, illetve az Ön 
érdekeit.  

Mivel jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy Önnek a széles árukínálatunk termékeire 
vonatkozó lehető legjobb ajánlatot juttassuk el, ezért a fent részletezett szolgáltatók által 
biztosított eszközöket alkalmazzuk. 

Természetesen arányos intézkedéseket hozunk, hogy az Ön jogait és szabadságát 
megőrizzük. 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSWU4L/Reporting/imc_Reporting/Reporting_q_a_watson_assistant/What_are_Web_Tracking_Cookies.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSWU4L/Reporting/imc_Reporting/Reporting_q_a_watson_assistant/What_are_Web_Tracking_Cookies.html

