COOKIE-TÁJÉKOZTATÓ
OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
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Adatkezelési Tájékoztató
1. Mik azok a „cookie-k”(„sütik”)
Amikor a látogató a www.ott-one.hu cím alatti weboldalt meglátogatja, egy apró fájl,
úgynevezett „cookie” (továbbiakban: „cookie” vagy „süti”) kerül a számítógépére, mely
többféle célt szolgálhat.
Egyes, általunk használt "sütik" elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez
(„folyamat sütik”), míg mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban
(statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány "süti" csak
átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek
huzamosabb ideig számítógépén maradnak.
2. A "sütik" célja
2.1. A látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció
és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése,
2.2. a felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a
látogató hogyan használja a weboldalt, mely aloldalait látogatja vagy használja
leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói
élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
2.3. statisztikák gyűjtése, melyek elemezése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan
használják a weboldal mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal
tovább fejleszthetünk,
2.4. a weboldal továbbfejlesztése, majd transzparenssé tétele a látogatói igényeknek
megfelelően
2.5. adott esetben célzott hirdetések elhelyezése, hogy a látogató számára a leginkább
releváns ajánlatokat jelenítsük meg.
3. "Sütik" típusai
3.1. "munkamenet sütik"
A "munkamenet sütik" a honlap böngészéséhez, az egyes alapvető funkciók használatához
szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy
szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A "munkamenet sütik" alkalmazása
nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az
adott látogatás időtartamára terjed ki, a "sütik" a munkamenet végén vagy a böngésző
bezárásával automatikusan törlődnek.
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A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása a hatályos jogszabályokban foglaltaknak
megfelelően történik.
A honlap által használt "munkamenet sütik" az alábbiak:
Süti neve
PHPSESSID

Süti alkalmazásának célja
A felhasználói munkamenet állapotát
megőrzi az oldalkérések között.

Tárolási idő
böngésző bezárásáig

3.2. "statisztika készítéséhez szükséges sütik”
A honlapot igyekszünk a látogatók által preferált tartalmakkal megtölteni, ehhez szükséges
statisztikákat készítenünk a látogatási szokásokról.
A honlap az alábbi statisztika készítéséhez szükséges sütiket használja:
Süti neve
rc::a
rc::b
rc::c

_ga
_gat

_gid

Süti alkalmazásának célja
A honlap azonosítja, hogy valós látogató
vagy bot látogatja az oldalt. Ez a hiteles
statisztikák létrehozása miatt fontos.
Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely
statisztikai adatokat generál arra nézve,
hogy a látogató hogyan használja a
webhelyet.
A Google Analytics által használt throttle
request szerinti arányt tárolja
Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely
statisztikai adatokat generál arra nézve,
hogy a látogató hogyan használja a
webhelyet.

Tárolási idő

böngésző bezárásáig

2 év
1 nap

1 nap

3.3. "marketing tevékenységekhez szükséges sütik"
A "marketing tevékenységekhez szükséges sütik" használatának célja, hogy kiválasszuk a
látogatóinkat leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat
jelenítsük meg honlapunkon. Illetve ezekkel a kampányaink teljesítményét is mérni tudjuk.
A honlap az alábbi „marketing tevékenységhez szükséges sütiket" használjuk:
Süti neve
wc_cart_hash_#

Süti alkalmazásának célja
Emlékezteti a látogatót, hogy
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Tárolási idő
böngésző bezárásáig

wc_fragments_#

NID

mi van a kosarában.
Megjegyzi a látogató
bejelentkezési adatait, így
nem kell újra bejelentkeznie,
ha újra megnyitja az oldalt.
Egy egyedi azonosítót
regisztrál, amely azonosítja a
visszatérő felhasználó
eszközt. Az azonosítót célzott
hirdetésekre használják.

böngésző bezárásásig

6 hónap

3.4. Egyéb, besorolás nélküli sütik
Süti neve
_icl_current_language
_icl_visitor_lang_js
wpml_browser_redirect_test
wpml_referer_url

cookie_notice_accepted

Süti alkalmazásának célja
a többnyelvű weblap modul
használja a nyelv
megjegyzésére és a
fordítások megfelelő
megjelenítéséhez
a weblapon feljövő ablakban
lévő cookie üzenet
elfogadását jegyzi

Tárolási idő
1 nap

1 nap

3.5. további információk a Google Analytics sütikről
Mivel oldalunk nagy számban használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google
Inc. cég („Google”) által nyújtott webes elemzési szolgáltatás, ezért erről további
információkat tartunk szükségesnek megosztani.
A Google Analytics „cookie-kat”, azaz az Ön számítógépére mentett szövegfájlokat
használ, amelyek lehetővé teszik a honlap használatának elemzését. A cookie-k által a
honlap Ön általi használatára vonatkozóan generált információkat általában a Google USAban található szervereire küldik meg, illetve ott tárolják. Az IP-cím anonimizálásának a
honlapon való aktiválása esetében azonban a Google az Ön IP-címét európai uniós
tagállamban vagy más, az Európai Gazdasági Térségen kívüli, de az egyezményhez
csatlakozott országban lerövidíti, mielőtt azt átküldené az USA-ba. Csak kivételes
esetekben kerül sor a teljes IP-címnek USA-beli Google-szerverre való megküldésére és ott
történő tárolására. A Google ezeket az információkat a honlap üzemeltetőjének nevében
használja fel abból a célból, hogy értékelést készítsen a honlap használatáról, jelentéseket
állítson össze a honlapon folytatott tevékenységekről, valamint további szolgáltatásokat
nyújtson a honlap üzemeltetője részére a honlap és az internet használatával
kapcsolatosan. A böngészőprogramunk által a Google Analytics keretében átvitt IP-címek
nem egyesítik vagy összesítik a Google más adataival.
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Böngésző-szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-knak az eszközére
történő mentését. Ezennel felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben
előfordulhat, hogy nem fogja tudni a honlap minden funkcióját teljes egészében
kihasználni.
Ezen túlmenően lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik által a honlap
használatára vonatkozóan generált adatok (beleértve az IP-címet is) rögzítését és a Google
részére való megküldését, valamint az ilyen adatoknak a Google által történő
feldolgozását, amennyiben letölti és telepíti az alábbi linken elérhető, a böngészőbe
beépülő modult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
A Google oldalán keresztül megakadályozhatja a Google Analytics általi adatgyűjtést.
Ez egy letiltási („opt-out”) cookie-t aktivál, ami a továbbiakban megakadályozza az Ön
adatainak gyűjtését a honlap meglátogatásakor. A használati feltételekre és a személyes
adatok kezelésére vonatkozó további információkért látogasson el az alábbi honlapok
valamelyikére:
http://www.google.com/analytics/terms/us.html
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
4. A "sütik beállításának" ellenőrzése, a "sütik" letiltása
A modern böngészők engedélyezik a "süti beállítások" módosítását. A böngészők egy része
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a "sütiket", de ez a beállítás is megváltoztatható
annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást.
Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a "sütik
beállításának" választási lehetőségét.
Az Adatkezelő a "sütik" engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy
jelszót. A látogató a "sütik" elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja a
szolgáltatásokat.
Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a "sütik" célja a weboldal használhatóságának és
folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a "sütik" letiltása esetén nem tudjuk
garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű
használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.
5. további részletes információk az alábbi böngészők "süti beállításairól"
Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Internet Explorer 9
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Microsoft Internet Explorer 8
Safari
6. Jogszabályi háttér
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,
- valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a
látogató hozzájárulása nélkül kezelhetők a látogatók természetes személyazonosító
adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel
kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos
követelések érvényesítése céljából, továbbá a látogató hozzájárulás nélkül kezelhetők
a látogató természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás
igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből
származó díjak számlázása céljából.
Kelt: 2020.07.01.
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