www.renovatetocserep.hu COOKIE TÁJÉKOZTATÓ
TERVEZET

A Terrán Kft. (Cg. 02-09-064553, székhely: 7754 Bóly, Tompa M. u. 10.; a továbbiakban: „Terrán”)
által üzemeltetetett www.renovatetocserep.hu (továbbiakban: "Honlap") ún. cookie-kat (magyarul:
sütiket), illetve hasonló technológiai megoldásokat használ. Ezekre az alábbiakban összefoglalóan, mint
cookie-kra hivatkoztunk.
A Honlapok látogatása során Ön hozzájárulhat az oldalon alkalmazott cookie-k (magyarul sütik)
használatához a böngészési élmény javítása, illetve az érdeklődésének megfelelő, személyre szabott
ajánlatok megjelenítése érdekében. Ez az oldal tartalmazza az összes, cookie-k használatával
kapcsolatos információt, amelyeket a Honlapon alkalmazunk.
Mik azok a cookie-k?
A cookie-k olyan kis adatcsomagok, melyeket a böngésző ment el az Ön eszközére a honlapok
(webszerverek) kérésére. A weboldalak ezekben a sütikben tárolják az ideiglenes, de számukra fontos
információkat, a honlapokon keresztül történő szolgáltatások nyújtására, felhasználók ezzel összefüggő
azonosítására, a böngészési élmény javítására, a felhasználók érdeklődésének megfelelő, személyre
szabott ajánlatok megjelenítésére, valamint a honlapjaink látogatottsági adatainak elemzésére.
Hírlevelek
Amennyiben HTML-formátumú e-mail üzeneten keresztül lépünk kapcsolatba Önnel, akkor ezek
tartalmazhatnak webjelzőket (web beacons) vagy ehhez hasonló technológiákat is, mint pl. átlátszó GIF
fájlok (clear GIF) vagy pixel tag-ek. Ezeket átlátszó GIF fájloknak (clear GIF) is nevezik. Ezek
visszajelzést nyújtnak arról, hogy megkapta, illetve megnyitotta-e az üzenetet és hogy adott esetben
rákattintott-e abban található linkre vagy más tartalomra. Ezek a technológiák általában egy szabad
szemmel nem látható képet helyeznek el az adott honlapon, illetve e-mailben, és olyan információkat
szolgáltatnak, mint például a megtekintésre használt számítógépnek az IP-címe, a honlap vagy e-mail
URL-je (címe) vagy egyéb azonosítója, a megtekintés időpontja, az erre használt böngésző típusa, és az
adott eszközön korábban elhelyezett sütik azonosítója.
Hozzájárulás a cookie-k használatához
A Honlap betöltése során egy felugró ablakban kérünk hozzájárulást Öntől a cookie-k telepítéséhez.
Amennyiben nem adja meg hozzájárulását, csak a Honlap működéséhez elengedhetetlenül szükséges
cookie-kat telepítjük az Ön berendezésén (ezek felsorolását a Milyen Cookie-kat használunk pontban
találja).
Hogyan tudja a cookie-k használatát szabályozni?
Ön a böngészője beállításával tudja szabályozni a cookie-k használatát.
A legtöbb böngészőprogram alapbeállítása olyan, hogy engedélyezi a cookie-k használatát. A
leggyakrabban használt böngészők esetében a cookie-k beállításának módját az alábbi weboldalak
ismertetik:
-

Apple Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac

-

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

-

Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-orallow-cookies

-

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

-

Mozilla
Firefox:
weboldak-haszn

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-

Ha Ön a cookie-k használatát a böngészőben eszközölt beállításokon keresztül letiltja, akkor a honlapok
vagy azok bizonyos funkciói elérhetetlenné vagy használhatatlanná válnak mindaddig, amíg a cookie-k
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használatát nem engedélyezi újra, azaz a blokkolást nem oldja fel. Bármikor lehetősége nyílik a
beállítások, és ezáltal a cookie-k használatának módosítására.
Ön szintén a böngészőjében tudja megtekinteni és törölni azokat a cookie-kat, amelyek korábban
kerültek eltárolásra a számítógépén.
A Google Analytics által használt cookie-k esetében elérhető egy olyan, a Google által közzétett
böngésző-kiegészítés, amely használatával ezek a cookie-k letilthatóak. Erről részletes információ az
alábbi linken érhető el: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
A fenti hivatkozásokon elérhető webhelyek, információk és kiegészítők (programok) teljesen
függetlenek a Terrán Kft.-től, így ennek elérhetőségével vagy az azokon található információkkal
kapcsolatban a Terrán Kft. tájékoztatást adni nem tud és felelősséget sem vállal.
Milyen cookie-kat használunk?
A cookie-k egyfelől lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy
meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt Ön korábban nem törli, az ideiglenes süti (cookie)
azonban a böngésző becsukásával automatikusan törlődik.
A cookie-k másfelől lehetnek „saját” vagy „harmadik fél” cookie-k. A saját cookie-kat a Terrán Kft.
honlapjai, míg a harmadik fél cookie-kat (lásd például a Google Analytics által használt cookie-kat) a
Terrán Kft. használja, de tőle független szolgáltatók helyezik el a felhasználó számítógépén.
Saját cookie-k
Típusa/célja

Érvényesség ideje

Cookie neve

Analitika

currentDevice
ga_ee_transactions
loginStatus
shipmentModeOutletEnabled
shipmentModeSelectedOption
handsetInsuranceSelected
handsetInsuranceMonthlyFee
A honlap fő tolid
funkcióinak a polsso
működése
ssoid
s_terminal_groups4
s_foreign_user_properties
s_user_session_id
sctrackvisited
sctrackregistered
ASP.NET_SessionId
PHPSESSID
cto_lwid
SID

Munkamenet
2 év
Munkamenet
Munkamenet
Munkamenet
Munkamenet
Munkamenet
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
1 hét
1 hét
Munkamenet
Munkamenet
[Munkamenet???]
[Munkamenet???]

További
információk
Ezek
a
cookie-k
használati
adatokat
gyűjtenek a holnap
használatáról.

[Ezek
a
cookie-k
biztosítják a honlapok
bizonyos funkcióinak
működését, így például
rögzítik a felhasználó
által
megtekintett
termékeket
és
szolgáltatásokat,
lehetővé
teszik
a
holnapra
történő
bejelentkezést ]

Harmadik fél cookie-k
Típusa/cé
lja
Hirdetése […]
k
megjelení IDE
tése
–
Facebook

Cookie neve

Érvénye
sség
Szolgáltató és további információk
ideje
Munkam Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal
enet
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2,
Írország;
[…]
www.facebook.com/about/privacy)
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Ezek a cookie-k a felhasználók böngészési
előzményei alapján személyre szabott
hirdetések megjelenítésére szolgálnak.

Hirdetése _dc_gtm
k
megjelení __utmc
tése
–
Google

[…]

További információ és cookie-k kezelése:
www.facebook.com/policies/cookies
Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, Amerikai
Egyesült Államok)
Ezek a cookie-k a felhasználók böngészési
előzményei alapján személyre szabott
hirdetések megjelenítésére szolgálnak.
További információ és cookie-k kezelése:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
és
https://policies.google.com/technologies/t
ypes

Honlap
__utmt
használat __utmb
ának
elemzése Google
__utmz

__utma

_ga
_gat
_gid
_gaexp

Honlap
__hssrc
használat
ának
mérése,
tesztelése
– Google /
Optimize

EGT-én kívüli adattovábbításra vonatkozó
Munkam információk:
enet
https://policies.google.com/privacy/frame
works?hl=hu
10 perc
Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, Amerikai
30 perc
(létrehoz Egyesült Államok)
ás vagy
módosítá Ezek a cookie-k látogatottsági adatok
gyűjtésére és elemzésére szolgálnak. Az így
s után)
rögzített információk alapján kimutatások
6 hónap
készíthetőek,
amelyek
segítenek
(létrehoz
továbbfejleszteni a honlapokat. A cookie
ás vagy
többek között az alábbi információt rögzíti
módosítá
anonim módon: (i) a Weboldalt látogatók
s után)
száma, (ii) a honlapot látogatók mely
2 év
honlapról érkeztek a Weboldalra, továbbá
(létrehoz (iii) a honlapot látogatók a Weboldal mely
ás vagy
oldalait látogatták meg.
módosítá
s után)
További információ és cookie-k kezelése:
www.google.com/analytics/learn/privacy.h
2 év
tml?hl=hu
1 perc
1 nap
Változó
(általába
n 90
nap)
Munkam
enet

EGT-én kívüli adattovábbításra vonatkozó
információk:
https://policies.google.com/privacy/frame
works?hl=hu
Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, Amerikai
Egyesült Államok)
Ezek
a
cookie-k
honlapok
továbbfejlesztésére szolgáló mérések és
tesztek céljára szolgálnak. [
További információ és cookie-k kezelése:
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https://developers.google.com/analytics/d
evguides/collection/analyticsjs/cookieusage#optimize
EGT-én kívüli adattovábbításra vonatkozó
információk:
https://policies.google.com/privacy/frame
works?hl=hu
__hssc
hubspotutk
personalization_id
YSC
Beépülő
PREF
média
- VISITOR_INFO1_LIVE
Youtube

30 perc
10 év
[…]
Munkam
enet
[…]
Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, Amerikai
[…]
Egyesült Államok)
Ezek a cookie-k a felhasználók böngészési
előzményei alapján személyre szabott
hirdetések megjelenítésére szolgálnak.
További információ és cookie-k kezelése:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
és
https://policies.google.com/technologies/t
ypes
EGT-én kívüli adattovábbításra vonatkozó
információk:
https://policies.google.com/privacy/frame
works?hl=hu

További információk
Az Önt megillető jogokról és a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos további információkról a
Terrán Kft. adatkezelési tájékoztatójában olvashat http://www.renovatetocserep.hu/adatkezelesiszabalyzat
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