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Süti irányelv
Annak érdekében, hogy Weboldalunkat egyszerűbb legyen használni, néha kis
adatfájlokat helyezünk el számítógépén vagy mobilkészülékén. Ezeket hívják
sütinek (cookie-nak). Segítségükkel lehetővé válik, hogy Weboldalunk tárolja egy
felhasználó beállításait (pl. hitelesítési adatok, nyelvi beállítások, betűméret,
kijelzőbeállítások stb.) egy bizonyos ideig, így nem kell az információkat minden
egyes alkalommal megadnia, amikor újra ellátogat Weboldalunkra vagy oldalakat
böngész.
A legtöbb esetben a weboldalak a felhasználói élmény javítására használják a
sütiket, hogy a weboldal „emlékezzen” Önre a munkamenet időtartamára
(„munkamenet sütik”) vagy a későbbi ismételt látogatások esetére („maradandó
süti”).
A sütik számos célt szolgálhatnak, például segíthetik az oldalak közti hatékony
navigációt, tárolhatják egyedi beállításait, emlékezhetnek a bevásárlókosár
tartalmára, és általánosságban javítják a Weboldalunk nyújtotta élményt. Ezen felül
a sütik egyszerűbbé és gyorsabbá teszik a Weboldalunkkal való interakciót.
Használatuk nélkül Weboldalunk minden alkalommal új látogatóként kezelné Önt,
amikor másik oldalra lép (például, ha bejelentkezett, és másik oldalra lép, nem
ismerné fel Önt, és újra meg kellene adnia a bejelentkezési adatait).
A legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy automatikusan elfogadja a sütiket.
Ennek ellenére, ha szeretné, blokkolhatja vagy törölheti a sütiket Azonban, ha így
tesz, Weboldalunk bizonyos részei és/vagy funkciói nem fognak megfelelően
működni.
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Alapvető sütik – Ezek a sütik biztosítják a Weboldal és szolgáltatásainak
megfelelő működését. E sütik nélkül Weboldalunk egyes funkciói nem
működnének.

Név

Leírás

Szegmentált információkat tartalmazó süti,
amely segít személyre szabott keresést
__cq_seg
biztosítani
A böngészőtevékenység sorát az elküldésig
__cqact
tároló süti.
A legutóbbi keresési eredményekben szereplő
__cqsviews
termékeket elküldésig tároló süti.
A legutóbb megtekintett kategóriában szereplő
__cqcviews
termékeket elküldésig tároló süti.
Samsonite) Az alaptermékeket az oldalakon
__cqviews
megjelenő javaslatokhoz tároló süti.
A látogató választott nyelvének és országának
meghatározásához használt süti. Ennek
segítségével a weboldal az adott származási
_weird_get_top_le helyhez és nyelvhez leginkább releváns
vel_ domain
tartalmakat jeleníti meg.
A Google Analytics által használt süti, amely
_gat_UA-1065480 korlátozza a Google által rögzített adatok
4-29
mennyiségét nagy forgalmú weboldalakon.
Egyedi azonosító regisztrálására használt
sütemény, amely statisztikai adatokat generál a
_ga
Weboldal felhasználó általi használatáról.
A Weboldal teljesítményének mérésére és
javítására, valamint a Weboldal tartalmának
személyre szabásának támogatására használt
__cq_uuid
süti.
A Weboldal teljesítményének mérésére és
javítására, valamint a Weboldal tartalmának
személyre szabásának támogatására használt
__cq_bc
süti.

Megjegyzés
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cqcid
__cq_bc
__cq_seg
cq.anchor
cq.viewReco
cq.viewSearch
cq.viewCategory

A Weboldal teljesítményének mérésére és
javítására, valamint a Weboldal tartalmának
személyre szabásának támogatására használt
süti.
A tevékenység előzményeit, például a vásárló
által használt legutóbbi 10 terméket tároló süti.
A következtetett vásárlási hajlandóság
tulajdonságot és más szegmentált
tulajdonságokat tároló süti.
Az alaptermékek azonosítójának tárolásához
használt süti.
A legutoljára megtekintett javaslatok tárolására
használt süti.
A legutolsó keresési eredményekben szereplő
termékek tárolására használt süti.
A legutoljára megtekintett kategória oldal
tárolására használt süti.
Egyedi azonosító regisztrálására használt
sütemény, amely statisztikai adatokat generál a
Weboldal felhasználó általi használatáról.

_gid
dwac_*
Analitikai célból adatokat tároló süti.
dwpersonalization A felhasználó A/B tesztcsoportban történő
_*
részvételét elemzési célból nyomon követő süti.
dwsourcecode_*

__utma
__utmb
__utmc

__utmz

Kampányok és társított nyomkövetés
forráskódját tároló süti.
A Google által használt süti, amely biztosítja,
hogy a Weboldal többszöri látogatása
ugyanahhoz a(z egyedi) látogatóhoz legyen
tárolva.
A Google által használt süti, amely időbélyegzőt
tárol arról az időpontról, amikor a felhasználó
meglátogatja a Weboldalt.
A Google által használt süti, amely időbélyegzőt
tárol arról az időpontról, amikor a felhasználó
elhagyja a Weboldalt.
A Google által használt süti, amely nyomon
követi, honnan jött a látogató, mely keresőmotort
használta, milyen kulcsszavakat használt, és a
világ mely pontjáról látogatott a Weboldalra.
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__utmv

collect

A Google által egyedi kimutatási
szegmensekhez használt süti.
Pixel, amely a Google Analytics számára küld
adatokat a látogató készülékéről és
magatartásáról, és követi a látogatót
készülékeken és marketingcsatornákon
keresztül.

Célzó és hirdetési sütik – Ezeket általában arra használják, hogy az Önnek
megjelenített hirdetések jobban kapcsolódjanak személyes érdeklődési köréhez

Név
Scarab.profile

Leírás

Az oldalon személyre szabott termékjavaslatok
megjelenítéséhez használt süti.
Az oldalon személyre szabott termékjavaslatok
Scarab.visitor
megjelenítéséhez használt süti.
scarab.mayViewe Az ügyfél viselkedését azonosító süti, amely
segít személyre szabott e-mail élményt kínálni,
d
valamint hirdetéseket a korábbi viselkedés és a
preferenciák alapján.
Az eMarsys webes bővítmény használatát
scarab.mayAdd
lehetővé tévő süti.
A Facebook által egy sor (célzott) hirdetési
fr
termék, például valós idejű licitek külső
hirdetőktől, kézbesítésére használt süti.
A látogató viselkedéséről több weboldalról
AA003
adatokat gyűjtő süti, amelyet a Weboldalon a
hirdetések relevanciájának optimalizálására
használunk.
A látogatók több látogatásáról, több weboldalról
MUIDB
adatokat regisztráló süti, mellyel lehetővé válik a
weboldalakon megjelenő hirdetések
hatékonyságának mérése.
A Google által egyedi azonosító regisztrálására
PREF
használt sütemény, amely statisztikai adatokat
generál arról, hogy a felhasználó miként
használja a YouTube videókat különböző
weboldalakon.

Megjegyzés
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vuid
uuid
MUID

IDE

ATN
_pinterest_ct_rt
io_token

__pr.NaN
_gcl_au

_fbp
SID

A Vimeo által elemzési célú nyomkövetési
adatok gyűjtésére használt süti a Weboldalunkra
beágyazott videókhoz.
A hirdetések relevanciájának optimalizálására
használt süti, amely a látogatók adatait gyűjti
több weboldalról.
A Microsoft által egyedi
felhasználóazonosítóként használt süti, amely
lehetővé teszi a felhasználó nyomon követését
az azonosító számos Microsoft tartományon
keresztüli szinkronizálásával.
A Google DoubleClick által használt süti a
felhasználó által a Weboldalon végzett
műveletek regisztrálására és jelentésére, miután
egy hirdetésre kattintott, hogy mérhető legyen
annak hatékonysága, és a felhasználónak
célzott hirdetések jelenjenek meg.
Célzott hirdetések viselkedési profil és földrajzi
hely alapján történő megjelenítésére szolgáló
süti.
A Pinterest által beszélgetési címkeként
használt süti.
A PowerReviews által használt süti, az
ujjlenyomatkészítési technológia elősegítéséhez,
többek közt a felhasználó böngészőkön
keresztüli nyomon követése céljából.
A PowerReviews funkció integrálásához
használt süti.
A Google AdSense által használt süti a hirdetési
hatékonysággal végzett kísérletekhez a
szolgáltatásaikat használó weboldalakon
keresztül.
A Facebook által egy sor hirdetési termék,
például valós idejű licitek külső hirdetőktől,
kézbesítésére használt süti.
A Google által használt süti, amely a látogatók
munkamenet-azonosítóit tárolja.
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HSID

A látogató viselkedéséről több weboldalról
adatokat gyűjtő süti, amelyet a Weboldalon a
hirdetések relevanciájának optimalizálására
használunk.
A látogató viselkedéséről több weboldalról
APISID
adatokat gyűjtő süti, amelyet a Weboldalon a
hirdetések relevanciájának optimalizálására
használunk.
A látogató viselkedéséről több weboldalról
SAPISID
adatokat gyűjtő süti, amelyet a Weboldalon a
hirdetések relevanciájának optimalizálására
használunk.
A látogató viselkedéséről több weboldalról
SSID
adatokat gyűjtő süti, amelyet a Weboldalon a
hirdetések relevanciájának optimalizálására
használunk.
A látogató viselkedéséről több weboldalról
demographics
adatokat gyűjtő süti, amelyet a Weboldalon a
hirdetések relevanciájának optimalizálására
használunk.
VISITOR_INFO1_ A YouTube által a felhasználó
videointerfészének meghatározására használt
LIVE
süti.
A YouTube által elemzési célú nyomkövetési
LOGIN_INFO
adatok gyűjtésére használt süti a weboldalon
beágyazott videókhoz.
Célzott hirdetések földrajzi hely alapján történő
GPS
megjelenítésére szolgáló süti.
A YouTube videoszolgáltatása által a beágyazott
YSC
YouTube videókat tartalmazó oldalakon használt
süti.
Ads/ga-audiences A Google AdWords által használt pixel az olyan
látogatók ismételt bevonásához, akik a látogató
weboldalakon keresztül nyomon követett online
viselkedése alapján nagy valószínűséggel
vásárlóvá válhatnak.
A Facebook által egy sor (célzott) hirdetési
tr
termék, például valós idejű licitek külső
hirdetőktől, kézbesítésére használt pixel.
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