Cookie szabályzat
Az alábbi Cookie szabályzat az Adatkezelési tájékoztatónk részét képezi. Cégünkről, valamint az
általunk alkalmazott adatvédelmi eljárásokról az Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat
részletesebben.
Mi az a cookie?
Az Anvert Kft. által üzemeltetett weboldal böngészése közben az anvert.com kiszolgáló szerver
úgynevezett cookie-kat helyez el a weboldalt böngésző számítógépén. A cookie "egy
információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek
minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-kat maga a web szerver hozza létre a
böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek
tárolásra."1
Bővebb információ a cookie-król a Wikipedián ide kattintva érhető el.
Az anvert.com weboldal használatával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldal
cookie-kat használjon ennek a Cookie szabályzatnak megfelelően. Ha a felhasználó nem ért egyet a
cookie-k lent vázolt módon és céllal történő használatával, böngészőjének ennek megfelelő
beállításával a cookie-k használatát megakadályozhatja (ennek negatív hatása lehet az anvert.com
oldalain a felhasználói élményére), vagy dönthet úgy, hogy nem használja az anvert.com rendszert.
Milyen célra használ az anvert.com rendszer cookie-kat?
● Bejelentkezést követően felhasználót azonosító (session) cookie
Ezen cookie-k biztosítják, hogy a bejelentkezést követően az anvert.com rendszerben a weblapok
közötti böngészés során a szerver számára biztosított legyen az az információ, hogy az adott
látogató melyik regisztrációhoz tartozik.
● Az anvert.com weboldalainak gyorsabb kiszolgálását biztosító (persistent) cookie-k
Bizonyos a weboldalon kiírt adatokat, melyek nem változnak nagy gyakorisággal (pl. felhasználó
vezetékneve, felhasználói név) az anvert.com rendszer cookie-ban tárolja, hogy ne kelljen minden
weboldal megtekintéskor adatbázisból lekérdezni.
● Analitika, követés cookie-k
Ezek a cookie-k annak megértését segítik, hogy a felhasználók hogyan lépnek kapcsolatba az
anvert.com rendszerrel azáltal, hogy információt szolgáltatnak a meglátogatott weboldalakról,
arról, hogy mennyi időt töltenek az oldalon. Ez elősegíti a rendszer teljesítményének javítását.
Az anvert.com rendszer által használt cookie-k
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Felhasználás célja
Annak észlelésére szolgál, hogy a
látogató elfogadta-e a marketing
kategóriát a cookie-bannerben.
Ez a cookie szükséges a
weboldal GDPR megfeleléséhez
Tárolja a felhasználó sütihez való
hozzájárulásának állapotát az
aktuális domainhez.
Biztosítja a látogatók böngészési
biztonságát
azáltal,
hogy
megakadályozza a webhelyek
közötti kéréshamisítást. Ez a süti
elengedhetetlen a weboldal és a
látogató biztonsága érdekében.
Statisztikai adatokat regisztrál a
felhasználók webhelyen való
A
webhely
viselkedéséről.
üzemeltetője
belső
elemzésekhez használja.
Statisztikai adatokat regisztrál a
felhasználók webhelyen való
A
webhely
viselkedéséről.
üzemeltetője
belső
elemzésekhez használja.
Statisztikát gyűjt a felhasználó
webhelylátogatásairól, például a
látogatások
számáról,
a
webhelyen töltött átlagos időről
és arról, hogy milyen oldalakat
olvasott.
A látogató azonosítóját állítja be.
Ez
arra
szolgál,
hogy
megszámolja a webhely adott
látogatóinak számát.
Ez a süti a bejelentkezési adatok
megjegyezésére szolgál, ami
optimalizálja a látogatói élményt
a weboldalon – a süti azt is
lehetővé teszi a látogatók
számára, hogy megjegyzéseket
fűzzenek a webhely tartalmához.
Statisztikai adatokat regisztrál a
felhasználók webhelyen való
A
webhely
viselkedéséről.
üzemeltetője
belső
elemzésekhez használja.
Egyedi azonosítót regisztrál,
amely
statisztikai
adatok
generálására szolgál arról, hogy
a látogató hogyan használja a
webhelyet.
A
Google
Analytics
arra
használja,
hogy
adatokat
arról,
hogy
a
gyűjtsön
felhasználó hányszor látogatta
meg a webhelyet, valamint az
első és a legutóbbi látogatás
dátuma mi volt.
A Google Analytics használja a
kérések
arányának
csökkentésére
Egyedi azonosítót regisztrál,
amely
statisztikai
adatok
generálására szolgál arról, hogy
a látogató hogyan használja a
webhelyet.
A
videotartalom
élő
közvetítésének
hatékonyabbá
tételére szolgál.
Ez a süti a látogató azonosítására
és a hirdetések relevanciájának
optimalizálására szolgál azáltal,
hogy több webhelyről gyűjt
látogatói adatokat – a látogatói
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adatok cseréjét általában egy
harmadik fél adatközpontja vagy
hirdetésbörze biztosítja.
A
videotartalom
élő
közvetítésének
hatékonyabbá
tételére szolgál.
Ez a süti nem személyes adatok
gyűjtésére szolgál a látogató
viselkedéséről és látogató nem
személyes jellegű statisztikáiról,
amelyeket
reklámügynökség
harmadik fél használhat fel.
A
videotartalom
élő
közvetítésének
hatékonyabbá
tételére szolgál.
A Facebook reklámtermékek
kézbesítésére használja, például
valós idejű ajánlattétel harmadik
fél hirdetők részéről.
A
Google
AdSense
arra
használja, hogy kísérletezzen a
hirdetési
hatékonysággal
a
szolgáltatásaikat
használó
webhelyeken.
A
Google
AdWords arra
használja, hogy újból bevonja
azokat a látogatókat, akik
valószínűleg vásárlókká válnak a
webhelyeken
való
online
viselkedésük alapján.
A Google DoubleClick arra
használja, hogy regisztrálja és
jelentse
a
webhely
felhasználóinak tevékenységeit,
miután
megtekintette
vagy
rákattintott a hirdető hirdetésére,
azzal a céllal, hogy mérje a
hirdetés
hatékonyságát,
és
célzott hirdetéseket mutasson be
a felhasználónak.
Nyomon
követi,
hogy
a
felhasználó
érdeklődést
mutatott-e bizonyos termékek
vagy események iránt, és észleli,
hogy a felhasználó hogyan
navigál a webhelyek között. Ez a
hirdetési erőfeszítések mérésére
szolgál, és megkönnyíti a
hivatkozási díjak kifizetését a
webhelyek között.
Több webhelyről gyűjt adatokat
a látogatók viselkedéséről, hogy
relevánsabb
hirdetéseket
jelenítsen meg – ez azt is
lehetővé teszi a webhely
számára,
hogy
korlátozza,
hányszor jelenjen meg ugyanaz a
hirdetés.
Annak ellenőrzésére szolgál,
hogy a felhasználó böngészője
támogatja-e a sütiket.
A Facebook reklámtermékek
kézbesítésére használja, például
valós idejű ajánlattétel harmadik
fél hirdetők részéről.
Megpróbálja megbecsülni a
felhasználók sávszélességét az
integrált
YouTube-videókat
tartalmazó oldalakon.
Egyedi azonosítót hoz létre, hogy
statisztikát készítsen arról, hogy
a
felhasználó
milyen
YouTube-videókat látott.
Egyedi azonosítót hoz létre, hogy
statisztikát készítsen arról, hogy
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a
felhasználó
milyen
YouTube-videókat látott.
Egyedi azonosítót hoz létre, hogy
statisztikát készítsen arról, hogy
a
felhasználó
milyen
YouTube-videókat látott.
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A
videotartalom
élő
közvetítésének
hatékonyabbá
tételére szolgál.

yt.innertube::requests

Persistent

yt-remote-cast-available

Session

yt-remote-cast-installed

Session

yt-remote-connected-devices

Persistent

yt-remote-device-id

Persistent

yt-remote-fast-check-period

Session

yt-remote-session-app

Session

yt-remote-session-name

Session

__insp_mslc

1 év

anvert_session

1 nap

Külső szolgáltatók
Tájékoztatjuk, hogy az anvert.com web alapú szolgáltatásainak működéséhez külső webanalitikai és
hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe. Az anvert.com ezúton tájékoztatja a szolgáltatásait
használókat az egyes adatokon szerződött partnerei által – az anvert.com-tól függetlenül - végzett
tevékenységről. Ön, mint felhasználó a weboldal használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó
információk alábbi célból és módon történő kezeléséhez.
Az anvert.com a Google LLC. Youtube, a Facebook és az Inspectlet szolgáltatását weboldala
keretében használja. A Google Youtube, valamint az Inspectlet cookie-kat használ abból a célból, hogy
segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges oka az, hogy az Ön érdeklődési
köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon
végzett tevékenységét elemezhessük a Google segítségével.
A cookie-k által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google LLC. egyesült
államokbeli szerverein tárolja. A Google LLC. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek
részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google LLC. megbízásából
feldolgozzák
az
információkat.
A
Google
LLC.
Adatvédelmi
irányelvei
a
http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google LLC. weboldalán a
Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre

szabásáról
további
hasznos
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

információk

találhatóak:

Amennyiben az ilyen típusú adatkezeléssel nem ért egyet, akkor ezt Ön is beállíthatja ennek
megfelelően. Azonban ebben az esetben is kaphat tőlünk megkereséseket, de ezek a megkeresések
nem lesznek az Ön érdeklődési körére szabottak.
A
Google
adatkezelésének
beállításait
itt
módosíthatja:
https://myaccount.google.com/u/1/privacycheckup?utm_source=pp-email&utm_medium=email&ut
m_campaign=EU&pli=1"
Facebook cookie tájékoztatója: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/
Inspectlet
cookie
tájékoztatója:
https://docs.inspectlet.com/hc/en-us/articles/212289268-What-cookies-does-Inspectlet-useCookie-k kontrollálása és törlése
A legtöbb böngésző alapértelmezetten úgy van beállítva, hogy fogadja a cookie-kat. Ezen beállítási
alapértelmezés megváltoztatható, hogy blokkolja a cookie-kat, vagy figyelmeztetést adjon a böngésző,
amikor új cookie kerül beállításra a böngészőben, illetve az eszközön. A böngésző információkban
vagy a segítség menüpontban bővebb tájékoztatás érhető el a cookie-k kezeléséről.
Ha amennyiben Ön szeretné letiltani, blokkolni az ehhez a weboldalhoz tartozó cookie-kat, vagy
törölni a már kihelyezetteket, megteheti a keresője beállításaiban. Az Ön számítógépét érintő sütik
beállítását szabályozhatja böngészőjében, illetve a harmadik féltől származó sütikről és azok
beállításairól az alábbi weboldalon tud tájékozódni:
http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices
A cookie-k beállításait az alábbi böngészőkben az alábbi oldalakon keresztül érheti el:
Sütik használatának szabályozása Mozilla Firefox böngésző alatt
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Sütik használatának szabályozása Google Chrome böngésző alatt
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Sütik használatának szabályozása Internet Explorer böngésző alatt
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Sütik használatának szabályozása Opera böngésző alatt
http://help.opera.com/opera/Windows/2393/en/controlPages.html#manageCookies
Felhívjuk a figyelmet, hogy az anvert.com által használt cookie-k kikapcsolása esetén csökkent
felhasználói élmény mellett az elvárttól eltérő működés is tapasztalható lehet, illetve bizonyos (pl.
bejelentkezéshez kötött) funkciók elérése nem garantált.

