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Kapcsolati adatok
Mik azok a sütik (cookie-k), és hogyan használjuk őket?
A legtöbb Ön által meglátogatott sütihez hasonlóan a mi webhelyünk („webhely”) sütiket és
hasonló technikákat alkalmaz többek között Önnek a webhelyünk többi használójától való
megkülönböztetésére, felhasználói preferenciák tárolására és kezelésére, célzott hirdetések
küldésére, tartalom engedélyezésére, valamint elemzési és felhasználói adatok gyűjtésére.
Ennek révén webhelyünk böngészésekor pozitív élményben részesül, és számunkra is
lehetővé teszi webhelyünk javítását.
Sütik
A sütik kis mennyiségű információt tartalmazó szövegfájlok, amelyek egy webhely
látogatásakor töltődnek le az eszközére, vagy be vannak ágyazva egy weboldalban. A sütik
minden soron következő látogatáskor visszaküldhetők a származási webhelyükre, vagy egy
olyan másik webhelyre, amely felismeri ezt a sütit. A sütik azért hasznosak, mert
segítségükkel a webhely felismeri a felhasználó eszközét, és adott ideig emlékszik az Ön
tevékenységeire és beállításaira (mint például a bejelentkezési adatokra, nyelvre,
betűméretre és egyéb kijelzői beállításokra).
Ahol lehetséges, a sütijeinkhez való engedély nélküli hozzáférés megakadályozására
biztonsági intézkedéseket és hasonló technikákat alkalmazunk. Egyedi azonosító biztosítja,
hogy kizárólag mi és/vagy felhatalmazott szolgáltatóink férhessenek hozzá a sütik adataihoz.
Bizonyos típusú sütik alkalmazásához szükségünk van a hozzájárulására (kivéve a
„szigorúan szükséges sütiket”, a lejjebb leírtak szerint). Bármkor elutasíthatja a sütiket, ha
egy webhely meglátogatásakor megváltoztatja a beállításait, hivatkozik a Hozzájárulási
portálra, vagy módosítja a sütibeállításokat a böngészőjében.
A www.aboutcookies.org és a www.youronlinechoices.eu oldalakontovábbi információk
találhatók a sütikről, például hogy miből láthatja, hogy az eszközén sütiket helyeztek el,
valamint hogyan kezelheti és törölheti őket.
Webjelzők
A webjelzők (más néven internet tagek, pixel tagek és átlátszó GIF-ek) jellemzően egy
webhelyen vagy e-mailben elhelyezett átlátszó grafikus képek. A webjelzőket sütikkel együtt
alkalmazzuk a látogatóknak a webhelyeken végzett tevékenységének mérésére. Webjelzőket
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alkalmazhatunk olyan információk megszerzésére, mint annak a számítógépnek az IP-címe,
amely letöltötte azt az oldalt, melyen a webjelző megjelenik, annak az oldalnak az URL-je,
amelyen a webjelző található, a webjelzőt tartalmazó oldal megtekintésének időpontja és az
oldal megtekintéséhez alkalmazott böngésző típusa.
IP-címek és URL-ek
Az IP-cím egy egyedi azonosító, amelyet bizonyos elektronikus eszközök alkalmaznak
azonosítás céljából, és hogy egymással kommunikáljanak az interneten. Amikor meglátogatja
a webhelyeinket, webjelző segítségével láthatjuk annak az eszköznek az IP-címét, amelyet
Ön az internetre való csatlakozáshoz használ. Ennek az információnak alapján határozzuk
meg az eszköz általános fizikai helyét, és tudhatjuk meg, hogy webhelyünk látogatói mely
földrajzi régiókból jönnek. Látogatása megkönnyítése érdekében ezt az információt
felhasználhatjuk webhelyeinknek Ön számára való bemutatási módjának megváltoztatására.
Az URL (uniform resource locator, egységes erőforrás-azonosító) az interneten levő minden
egyes erőforráshoz tartozó egyedi azonosító vagy cím, tulajdonképpen a meglátogatott
weboldal címe. Ennek az információnak alapján látjuk, hogy mely oldalakat látogatta meg, és
hogyan közlekedett a webhelyünkön.
Mennyi ideig tartanak a sütik?
Az általunk alkalmazott sütik és hasonló technikák csak addig maradnak az eszközön, amíg a
böngészőt bekapcsolva tartja (munkamenet), vagy hosszabb ideig maradnak az eszközén
(állandó). Ha eszköze lehetővé teszi, ezeket a technikákat szabadon blokkolhatja, törölheti
vagy kikapcsolhatja. Sütijeit és sütibeállításait a böngészőjén vagy az eszközbeállításain
kezelheti.
Milyen típusú sütiket alkalmazunk ezen a webhelyen?
Webhelyeinken különböző típusú sütiket alkalmazunk. Bár ezek alapvetően azonos módon
működnek, vannak bizonyos különbségek:
A süti típusa

Rövid leírás

Mennyi ideig marad a süti a
számítógépén?

Szigorúan szükséges sütik

Ezek a sütik a webhely
működéséhez szükségesek. Ide
tartoznak például azok a sütik,
amelyek
segítségével
bejelentkezhet
webhelyünk
biztonságos
területeire,
bevásárlókosarat alkalmazhat,
vagy
felhasználhatja
eszámlázási szolgáltatásokat.

Munkamenet és állandó

Elemző/teljesítménysütik

Lehetővé teszik számunkra a
látogatók
felismerését
és
megszámlálását
és
annak
megállapítását, hogy a látogatók
hogyan
közlekednek
a
webhelyünkön annak használata
során. Ez elősegíti számunkra a

Munkamenet és állandó
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webhely működési módjának
javítását,
például
hogy
a
felhasználók
könnyen
megtalálják,
amit keresnek.
Ezeket a sütiket külső elemző
szolgáltatónk biztosítja, de csak
a webhelyeink céljára használja.
Funkcionalitási sütik

Ezeket a sütiket az Ön és
választásai
felismerésére
használjuk, amikor visszatér a
webhelyünkre. Ez lehetővé teszi,
hogy javítsuk és személyhez
szabjuk
az
Önnek
szóló
tartalmat, nevén üdvözöljük, és
emlékezzünk a beállításaira
(például a kiválasztott nyelvre
vagy régióra). A sütik ezenkívül
a megfelelő működés érdekében
lehetővé tehetnek bizonyos, a
webhelybe
beágyazott
funkciókat (például YouTube
videók megjelenítését).

Munkamenet és állandó

Közösségi
megosztása

Webhelyünk
tartalmazhat
bizonyos közösségi médiához
tartozó funkciókat, mind például
a Facebook „Tetszik” gombját, a
Twitter „Tweet” gombját, a
LinkedIn „Megosztás” gombját
stb.
Ezek
a
funkciók
összegyűjthetik az Ön IP-címét
és hogy mely oldalt látogatja
meg a webhelyünkön, és sütiket
helyezhet el, vagy hasonló
technikákat alkalmazhat annak
érdekében, hogy a funkció
megfelelően
működjön.
A
közösségi média funkciókat
vagy harmadik fél üzemelteti,
vagy
közvetlenül
a
webhelyünkön vannak. Nem
rendelkezünk ellenőrzéssel a
fölött,
hogy
a
közösségi
hálózatok miként gyűjtik és
használják fel az Ön személyes
adatait.
Használatukat
a
közösségi
hálózat
saját
adatvédelmi
szabályzata
határozza meg.

Munkamenet és állandó

Ezek a sütik a webhelyen tett
látogatását,
az
Ön
által
felkeresett oldalakat és az Ön
által követett hivatkozásokat
rögzítik. Ezeket az információkat
arra használjuk fel, hogy a
webhelyünket és a rajtuk
elhelyezett
hirdetéseket
az
érdeklődésének megfelelőbbé
tegyük. E célból harmadik
felekkel is megoszthatjuk ezeket
az információkat.

Munkamenet és állandó

média/sütik

Célzó/újracélzó sütik
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AZ ÁLTALUNK HASZNÁLT EGYES SÜTIKRŐL ÉS HASZNÁLATUK CÉLJAIRÓL A
HOZZÁJÁRULÁSI PORTÁLBAN TOVÁBBI INFORMÁCIÓK TALÁLHATÓK.
Mi a helyzet harmadik felek sütijeivel?
Felhívjuk a figyelmét, hogy harmadik felek (beleértve többek között hirdetési hálózatokat és
külső szolgáltatásokat, mint például forgalomelemzést nyújtó szolgáltatókat) ugyancsak
használhatnak sütiket, amelyek fölött nem rendelkezünk ellenőrzéssel. Ezek a sütik
jellemzően elemző/teljesítménysütik vagy célzó sütik.
Hogyan ellenőrizzük és töröljük a sütiket?
Amikor először használja a webhelyünket, akkor a sütikre vonatkozó „felugró” értesítést fog
látni.
AZÁLTAL, HOGY A JELEN WEBHELYET A SÜTIKRE VONATKOZÓ ÉRTESÍTÉS
ELFOGADÁSA UTÁN HASZNÁLJA, VAGY AZ UTÁN BÖNGÉSZIK A WEBHELYÜNKÖN,
HOGY MEGMUTATTUK EZT AZ ÉRTESÍTÉST, ÖN HOZZÁJÁRUL AHHOZ, HOGY A
JELEN
SÜTISZABÁLYZAT
RENDELKEZÉSEINEK
MEGFELELŐEN
SÜTIKET
HELYEZZÜNK EL AZ ESZKÖZÉN.
Az internetes böngészők többsége elfogad sütiket, de rendszerint megváltoztathatja az
internetes böngésző beállításait, elutasítva az új sütiket, kikapcsolva a meglevőket, vagy
egyszerűen tudatva Önnel, hogy mikor küldtünk új sütiket az eszközére. Amennyiben nem
járul hozzá a fent felsorolt bármely süti használatához, kérjük, hogy az alábbi útmutatások
követésével kapcsolja ki, hogy a jelen webhelyről le lehessen sütiket elhelyezni az eszközére.
Ennek elvégzéséhez kövesse böngészője utasításait (amelyek rendszerint a „Súgó”,
„Eszközök” vagy „Szerkesztés” funkción belül találhatók). A sütik kezelésére vonatkozó
további információkért meg is látogathatja a http://www.attacat.co.uk/resources/cookies/howto-ban oldalt. Legyen azonban tisztában azzal, hogy ha visszautasítja vagy kikapcsolja a
sütiket, akkor a webhely egyes funkciói kiesnek.
Emellett egy süti vagy sütikategória kikapcsolása nem törli a sütit az eszközéről; ezt saját
magának kell elvégeznie a böngészőjéből.
A sütik általunk végzett alkalmazásának módosításai
A jelen webhelyen a sütikre vonatkozó használatunk minden változását ide vagy a
Hozzájárulási portálra helyezzük fel, és szükség esetén kijelezzük a weboldalainkról,
kiemelve az esetleges változásokat.
Kapcsolati adatok
Ha kérdései vannak a jelen tájékoztató vagy a sütik általunk való használatával kapcsolatban,
kérjük, keressen meg minket a következő elérhetőségeken: PrivacyOffice@rb.com
Írhat is nekünk az alábbi címre:
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RB Global Privacy Office
Turner House
103-105 Bath Road
Slough
SL1 3UH
A személyes adatok kezelésének általunk alkalmazott módjról tovább információk találhatók
az Adatvédelmi tájékoztatónkban [https://www.durexfootball.com/documents/dpp-hu.pdf].
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