
COOKIE (SÜTI) POLITIKA

Sütik használata a CGS (Computer Generated Solutions Romania SRL) a romania.cgsinc.com
weboldalon

A Sütik kisméretű szöveg fájlok, melyeket az Ön által látogatott weboldalak helyeznek mobil eszközébe,
vagy számítógépébe. A cookie-kat gyakran használják honlapok működése, vagy hatékonyabb működése
érdekében, ugyanakkor információt szolgáltatnak a weboldalak tulajdonosainak. A „közvetlen” sütik
olyan internetes tartományoktól (domain) származnak, melyeket azon pillanatban látogat. A harmadik
féltől származó sütik más tartományoktól erednek, mint amely honlapot azon pillanatban látogat. A
cookie-k nem férhetnek hozzá, olvashatnak vagy módosíthatnak bármely más adatot számítógépéből. Az
Ön által használt böngésző beállításai között találja a sütikre vonatkozó beállításokat is. A CGS reklám és
analitikus célokból használja a sütiket, beleértve a visszatérő látogatók beazonosítását és személyre
szabott információ szolgáltatását azok számára.

A CGS automatikus adatgyűjtés érdekében nyomkövető pixeleket, adatgyűjtő jeleket (web beacons) és
sütiket használ. Ezeket a technológiákat a CGS együttesen vagy külön-külön használhatja fel.

A nyomkövető pixelek kisméterű grafikus javascript képek, melyek egy felhasználó követésére
szolgálnak általában reklám és analitikus célokból.

Az adatgyűjtő jelek (web beacons- más néven internetes jelek, pixel jelek, vagy átlátszó hátterű GIF-ek)
átlátszó pixeles képek, melyeket a weboldal használatára vonatkozó információk begyűjtésére, e-mailes
megválaszolásra és követésre használnak. Ezek gyakran ugyanúgy vannak felhasználva, mint a
nyomkövető pixelek, javascript-tel rendelkeznek (vagy más programozási nyelvvel), mely engedélyezi a
rendszerek közötti adatcserét, általában alkalmazásprogramozási felületek használatával (API). Bizonyos
oldalak honlapunkról adatgyűjtő jeleket tartalmazhatnak. Ezek lehetővé teszik a felek számára az
információhoz való hozzájutást, például a számítógép IP címét, mely letöltötte azt az oldalt, amelyen
megjelenik a jel, az oldal webcímét (URL), amelyen megjelenik a jel, azt a pillanatot, amikor a jelet
tartalmazó oldal meg volt tekintve, a böngésző típusát, az oldal információit, valamint a harmadik fél
által elhelyezett cookie-k információt.

A sütikhez hasonlóan, a helyi tároló technológiája lehetővé teszi weboldalak számára az információ
tárolását számítógépre vagy mobileszközre. A helyi tároló általában folyamatos, és a sütikkel ellentétben,
a helyi tárolóban levő adatok nem kerülnek automatikusan továbbításra a világhálón minden
alkalommal, amikor a weboldal, melyen tárolva vannak az adatok látogatva van.

A reklám ID mobil eszközön egy egyedi azonosító (ID), amelyet az operációs rendszer helyez mobil
eszközébe. Ez az ID megosztásra kerül a készülékére letöltött alkalmazásokkal és reklámokat
tartalmazhat. A legtöbb eszköz automatikusan engedélyezi az applikációk hozzáférését a reklám ID-hoz.
Mindazonáltal, megváltoztathatja eszközének beállításait, annak érdekében, hogy megakadályozza
eszközét, hogy megossza ezt az ID-t az alkalmazásokkal. Ellenőrizze a „Segítség” részt az operációs
rendszerében annak érdekében, hogy bővebb információhoz juthasson a reklám ID mobil eszközön való
felhasználását illetően. Android operációs rendszer esetében ez az Android reklám ID, valamint iOS
készülékeken reklám ID (IDFA).



A cookie-ra, adatgyűjtő jelekre, helyi tárolóra és reklám ID-ra mobil eszközön csoportosan vonatkozunk
a cookie-k és más hasonló technológiák kifejezéssel.

A legtöbb az alábbi egy vagy több kategóriába sorolható:

1. Szigorúan szükséges: Az ilyen fajta sütik elengedhetetlenek a látogatók által kimondottan
igényelt szolgáltatások biztosításában. Ezek nélkül, a weboldalak nem működhetnek, és nem
szolgáltathatnak.

2. Teljesítmény: Ezek a cookie-k információt gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használnak
egy weboldalt, beleértve, hogy mely oldalak a legismertebbek, melyik módszer alkalmasabb két
oldal közti kapcsolat teremtésére, és ha a felhasználók szembesülnek hibaüzenettel a
weboldalon. Ezek a sütik teszik lehetővé a felhasználók pozitív tapasztalatának biztosítását,
valamint a weboldal látogatók számának felmérését. Az ilyen sütik nem azonosítják be a
felhasználókat. Arra szolgálnak, hogy javítsák a weboldal működését.

3. Funkcionalitás: Ezek a sütik emlékeztetik választásaira annak értelmében, hogy tapasztalata
pozitívabb legyen.

4. Célravezetés és reklám: Ezek a cookie-k információt gyűjtenek szörfözési szokásairól annak
érdekében, hogy a reklámokat relevánssá tegyék az Ön érdekei számára. Ugyanakkor arra is
vannak használva, hogy korlátozzák, hányszor jelenik meg Önnek egy reklám, valamint a
reklámkampányok sikerességének felmérése érdekében. Harmadik félként, közösségi média
honlapok is használhatják annak érdekében, hogy kapcsolatba léphessenek Önnel (például,
amikor rendelkezésére bocsájtunk Facebook Like és Share gombokat); ezek a sütik a
felhasználók érdeklődéseiről gyűjtenek adatokat, és harmadik félnek minősülő közösségi média
szolgáltatók használják fel célirányos reklám megjelenítése érdekében a szolgáltatásukra való
feliratkozás során.

Az alábbi táblázat magyarázatot ad a sütik felhasználásáról és ezek jellegéről.

Kategória Süti Cél Megőrzési
időtartam

Más részlet

Szükségesek __cfduid Tartalom hálózat által
használt,
Cloudflare,
biztonságos
internetforgalom
beazonosítása
érdekében.

1 év Szolgáltató:
cgsinc.ro

Szükségesek CookieConsent A felhasználó sütikre
vonatkozó
beleegyezését tárolja
az adott domainre.

1 év Szolgáltató:
Romania.cgsinc.ro

Reklám profil ft Facebook által
használt
reklámtermékek
továbbítására,

3 hónap Szolgáltató:
facebook.com



például valósidejű
licitálás harmadik
félnek minősülő
reklámozóktól.

Reklám profil impression.php/# Facebook által
oldalakon használt,
benyomás rögzítése
érdekében, Facebook
login gomb által.

Folyamat Szolgáltató:
facebook.com

Reklám profil NID Egyedi ID-t rögzít,
mely azonosítja a
visszatérő felhasználó
eszközét. Az ID
célirányos
reklámokra szolgál.

6 hónap Szolgáltató:
google.com

Reklám profil collect A felhasználó
eszközéről és
viselkedéséről
továbbít adatokat a
Google Analythics-
nek. Behatárolja a
látogatókat
eszközeiken és
marketing
csatornákon
keresztül

Folyamat Szolgáltató:
googleanalytics.
com

Reklám profil _omappvp Az OptinMonster
leadkeletkeztető
platform által van
használva annak
megállapítása
érdekében, hogy a
látogató visszatérő-e
és látogatta-e még a
weboldalt a múltban.

11 év Szolgáltató:
Romania.cgsinc.ro

Reklám profil _omappvs Az OptinMonster
leadkeletkeztető
platform által van
használva annak
megállapítása
érdekében, hogy a
látogató először
látogatja-e a
weboldalt.

Folyamat Szolgáltató:
Romania.cgsinc.ro

Reklám profil om-session-
pageviews

Az OptinMonster
leadkeletkeztető

Folyamat Szolgáltató:
Romania.cgsinc.ro



platform által van
használva a látogató
által látogatott
oldalak
megszámolása
érdekében.

Reklám profil om-session-start Az OptinMonster
leadkeletkeztető
platform által van
használva a látogató
által az oldalon
töltött idő rögzítése
érdekében.

Folyamat Szolgáltató:
Romania.cgsinc.ro

Reklám profil tr Facebook pixel
használja

Folyamat Szolgáltató:
facebook.com

Statisztikák _ga Egyedi ID-t rögzít,
mely a látogató
oldalfelhasználásának
statisztikai adatai
generálására van
felhasználva.

2 év Szolgáltató:
cgsinc.com

Statisztikák _gat Google Analytics
használja az
igényarány
szabályzására

Folyamat Szolgáltató:
cgsinc.com

Statisztikák _gid Egyedi ID-t rögzít,
mely a látogató
oldalfelhasználásának
statisztikai adatai
generálására van
felhasználva.

Folyamat Szolgáltató:
cgsinc.com

Hogyan módosítom a sütikre vonatkozó beállításokat?

Személyes adatai védelmére vonatkozó beállításait böngészőjében módosíthatja annak érdekében,
hogy letiltsa az összes sütit; ez befolyásolhatja szörfözési tapasztalatát, mivel számos oldal helytelen
működését eredményezheti. Saját böngészője lehetőséget ad arra, hogy kitörölje az összes cookie-t
a böngésző bezárásakor. Továbbá, ez az opció a tartós sütik törlését is eredményezi, melyek
tárolhatják preferenciáit és beállításait azokon a weboldalakon, amelyeket gyakran látogat.
Ugyanakkor, lehetséges megtartani a kívánt sütiket, mivel böngészője lehetővé teszi Önnek azon
weboldalak megjelölését, melyek mindig vagy soha sem használhatnak cookie-kat.

Bővebb információt a cookie-k törlését, vagy a sütik internetes böngészőkön való használatát
illetően, az alábbi linkekre kattintva érhet el:


