evoCRM Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft).
Cégjegyzékszám: 01-09-270640
COOKIE SZABÁLYZAT
Hatályos: 2020. november 1-től visszavonásig.
1. BEVEZETÉS
Weboldalunkon technológiákat használunk olyan információk gyűjtésére, amelyek segítenek javítani az Ön
böngészési élményét. Ebben a cookie (süti) szabályzatban ezeket a technológiákat, amelyek magukban
foglalják a cookie-kat, pixeleket, web-jelzőket és GIF-eket, együttesen „cookie-ként” említjük. Ez a szabályzat
elmagyarázza a weboldalon használt különféle sütik típusait, és azt, hogy miként kezelheti őket. Ezt a cookieszabályzatot bármikor megváltoztathatjuk, ezért kérjük vegye figyelembe a hatálybalépés dátumát. A jelen
cookie szabályzat bármilyen változása akkor lép hatályba, amikor a felülvizsgált cookie szabályzatot elérhetővé
tesszük a weboldalon. Bármilyen személyes információt, amelyet sütik felhasználásával gyűjtünk, átlátható
tájékoztatás útján, az Ön hozzájárulásával kezelünk.
2. MIK A COOKIE-k (sütik)?
A sütik használatának célja, hogy gyorsítsák az oldal használatát, kiegyensúlyozzák a szerverekre érkező
terhelést vagy automatizmusokkal segítsék és könnyítsék az oldal használatát. A sütik olyan fájlok vagy
információdarabok, amelyeket a látogató által elért webszerver küld a látogató számítógépének
webböngészője számára. Egy süti általában tartalmazza annak a webhelynek a nevét, ahonnan érkezett; a süti
értékét, vagyis egy véletlenszerűen generált egyedi számot, valamint élettartamát, azt, hogy milyen hosszan
marad a készüléken. A süti a látogató számítógépének, készülékének háttértárjában, egy fájlban tárolódik. A
fájl tartalmát a sütit elküldő webszerver bármikor lekérdezheti a böngészőtől.
3. MILYEN SÜTIKET HASZNÁLUNK?
Az alábbiakban felsoroljuk a különböző típusú sütiket, amelyeket ezen a weboldalon használhatunk.
Nélkülözhetetlen sütik. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a honlap böngészéséhez, a 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.
Funkcionális sütik. Ezek a cookie-k lehetővé teszik a weboldalunk számára a továbbfejlesztett funkcionalitást
és a személyre szabást. Ezeket mi állíthatjuk be, vagy olyan szolgáltatók, akiknek szolgáltatásait felvettük az
oldalunkra - főleg a YouTube-videókat. Ha nem engedélyezi ezeket a sütiket, előfordulhat, hogy ezeknek a
szolgáltatásoknak egy része vagy az összes nem fog megfelelően működni.
Célzó sütik. Ezen sütik teszik lehetővé, hogy külső szolgáltatók - köztük a Google - weboldalunkon korábban
tett látogatása alapján célzott hirdetéseket jelenítsen meg Önnek más webhelyeken.
Ezek a sütik sem tudják Önt személy szerint beazonosítani. Ugyanakkor adatokat gyűjtenek pl. arról, hogy
melyik oldalt látogatta meg, az oldalon belül hova kattintott, hány oldalt nyitott meg és hasonlók.
Teljesítmény sütik. Ezek segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják
honlapunkat (pl. a látogató mely melyik oldalt nézte meg, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt
keresett fel, milyen hosszú volt az egyes látogatások/munkamenetek ideje, melyek voltak az esetleges
hibaüzenetek stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a honlapunkat (elérhető szolgáltatásokat, funkciókat

stb.) látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát
élményt tudjunk biztosítani számukra.
Süti neve

Célja

Viewed_cookie_policy

A sütik használatához való hozzájárulás 1 év
tárolására szolgál. Nem tárol semmilyen
személyes adatot.
A süti célja annak ellenőrzése, hogy 1 év
elfogadta-e és tudomásul vette-e a
“Nélkülözhetetlen sütik” használatát a
webloldalunkon.

Nélkülözhetetlen

Cookielawinfo-checkboxnon-necessary

A süti célja annak ellenőrzése, hozzájárult- 1 év
e a „Funkcionális és célzó” kategóriába
tartozó sütik használatához.

Nélkülözhetetlen

CookieLawInfoConsent

A süti a sütik használatához adott 1 év
hozzájárulás összegzésének tárolására
szolgál. Nem tárol személyes adatokat.

Nélkülözhetetlen

Qtrans_front_language

Ezt a sütit a Q Translate fordító telepíti a 1 év
nyelvi beállítások tárolására.

Nélkülözhetetlen

YSC / GPS

A YouTube a Google tulajdonában álló
videók tárolására és megosztására
szolgál. A YouTube weboldalakba
ágyazott videókon keresztül gyűjti a
felhasználói
adatokat,
amelyeket
összesítenek
a
Google
más
szolgáltatásainak profiladataival annak
érdekében, hogy célzott hirdetéseket
jelenítsenek meg a web látogatók
számára saját és más weboldalak széles
skáláján.
Ezt a sütit egyedi azonosítóként
használják
a
Youtube
videók
megtekintésének nyomon követésére.
Ez a süti a Google Universal Analytics
szolgáltatáshoz tartozik. Tárol és frissít
minden értéket egy bizonyos weboldal
meglátogatásakor.
Ez a süti a Google Universal Analytics
szolgáltatáshoz tartozik. A dokumentáció
szerint a kérelem arányának
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_gid

_gat

Időtartama

Típusa

Nélkülözhetetlen

Munkamenet Funkcionális

6 hónap

Funkcionális

1 nap

Célzó /
Teljesítmény

10 perc

Célzó /
Teljesítmény

_ga

_ga_gat_UA_129527373_1

csökkentésére használják - korlátozva az
adatgyűjtést a nagy forgalmú
webhelyeken.
Ez a süti a Google Universal Analytics 24 hónap
szolgáltatáshoz tartozik. Ez a süti az
egyedi felhasználók megkülönböztetésére
szolgál, véletlenszerűen generált szám
hozzárendelésével kliens azonosítóként. A
weboldal
minden
oldalkérésében
szerepel, és a látogatottság elemzésekor
készült jelentésekhez szükséges.
Ez egy mintatípusú süti, amelyet a Google Néhány
Analytics állít be, ahol a névben található másodperc
mintaelem tartalmazza annak a fióknak
az egyedi azonosító számát, amelyhez
kapcsolódik. Ez a süti a “_gat” egyik
változata, amelyet arra használnak, hogy
korlátozza a Google által a nagy forgalmú
webhelyeken
rögzített
adatok
mennyiségét.

Célzó /
Teljesítmény

Célzó /
Teljesítmény

4. HOGYAN IRÁNYÍTHATJA A SÜTIKET?
A weboldal elérésekor megjelenő cookie beállítások gombra kattintva bármikor megtagadhatja a nélkülözhető
sütik elfogadását. Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k letiltása esetén a weboldal nem minden funkciója
működhet rendeltetésszerűen.
5. COOKIE-SZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI
Ezt a cookie szabályzatot bármikor megváltoztathatjuk, ezért kérjük vegye figyelembe a hatálybalépés
dátumát. A jelen cookie szabályzat bármilyen változása akkor lép hatályba, amikor a felülvizsgált cookie
szabályzatot elérhetővé tesszük a weboldalon.

