„Cookie” (süti) Szabályzat
1. Mi a cookie? Hogyan telepítjük a “sütiket”?
A cookie-k („sütik”) - a továbbiakban: süti vagy sütik - kis méretű adatcsomagok, amelyeket az Ön
böngészője ment el, amikor a weboldalakat, köztük a www.dentsu.hu weboldalt - a továbbiakban:
weboldal/weboldalunk - látogatja.
A sütiket a weboldalak általában a felhasználói élmény javítására használják oly módon, hogy a
weboldal vagy kizárólag a látogatás idejére (“Munkamenet” sütik, amelyek a böngésző bezárásakor
törlődnek) vagy ismételt látogatások során (“Tartós” sütik) „megjegyzi” a felhasználót.
Jelen „Cookie” (süti) Szabályzat azt ismerteti, hogy a www.dan.hu weboldal üzemeltetője, azaz a
Dentsu Aegis Network Hungary Média Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., Cg.: 01-09168441) milyen sütiket használ és Önnek, mint a www.dentsu.hu weboldal felhasználójának,
látogatójának milyen választási lehetőségei vannak a sütikkel kapcsolatban.
A sütiket nem használjuk az Ön személyének közvetlen azonosítására alkalmas információk tárolására.
2. A weboldalunk az alábbi sütiket használja
Funkcionális süti
Ez a süti lehetővé teszi a weboldalunknak, hogy emlékezzen az Ön által választott beállításokra (pl.
felhasználói név, vagy az Ön tartózkodási helyének régiója) és magasabb szintű, személyesebb
szolgáltatást nyújthassunk. Ez a süti arra is felhasználható, hogy megjegyezze a weboldal
szövegméretének, betűtípusának és egyéb beállítható részeinek Ön által végrehajtott
módosításait. Az ilyen süti által gyűjtött információkat anonimizálja és nem tudja követni az egyéb
weboldalakon folytatott böngészést.
A funkcionális süti az alábbi:
Süti neve
PHPSESSID

NID (.google.com)
NID (.google.hu):
1P_JAR

DSID

Süti célja
A weboldal látogatóinak munkameneteit
azonosítja
és
különbözteti
meg
egymástól, lényegében segít egymással
logikailag összekapcsolni azokat az
oldalletöltéseket, amik egy bizonyos
látogató egy bizonyos látogatása során
történnek.
Google-re
vonatkozó
személyes
preferenciákat rögzít (pl. nyelv.)
Google-re
vonatkozó
személyes
preferenciákat rögzít (pl. nyelv.)
Látogatók számát méri, a gép típusát, a
látogatás idejét, a navigációt és a
látogatott oldalakat.
DoubleClick
retargetingre,
optimalizálásra és riportingra használt
süti.
1

Süti érvényességi ideje
a munkamenet végéig

183 nap
183 nap
30 nap

azonnal lejár

IDE

Hirdetésre használt süti, a hirdetések 390 nap
testreszabásában segít.
moove_gdpr_popup A sütik használatának elfogadásának 1 év
tényét tárolja.
Teljesítményhez kapcsolódó sütik
Harmadik felek sütijeit is felhasználhatjuk ún. “Külső sütik” az Ön által a mi weboldalunkat közvetlenül
megelőzően felkeresett weboldalak vagy keresési kifejezések nyomon követésére, vagy hogy adatokat
gyűjtsünk arról, hogy miként használják a látogatók a weboldalunkat. Erre a célra a Google Analyticset
használjuk. A Google Analytics a saját sütijeit használja. Ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat,
amelyekkel azonosíthatók a látogatók. Az ezen sütik által gyűjtött adatok anonimek. Kizárólag arra
használjuk, hogy javítsuk az oldal működését. A Google Analytics sütijeiről további információt itt
olvashat: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies.
Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk használata közben Ön letilthatja a Google Analytics szolgáltatást.
Ehhez töltse le és telepítse az alábbi linken elérhető böngésző bővítményt:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
A teljesítményhez kapcsolódó sütik ún. „Külső sütik” az alábbiak:
Süti neve
_gid

_gat

_ga

Süti célja

Süti érvényességi
ideje
A süti neve a Google Universal Analyticshez kapcsolódik. 1 nap
A süti minden egyes meglátogatott oldalhoz
hozzárendel egy egyedi értéket és azt aktualizálja.
A süti neve a Google Universal Analyticshez kapcsolódik, azonnal lejár
a dokumentáció szerint a feladata a lekérdezési arány
javítása - korlátozva a nagy forgalmú oldalak
adatgyűjtését.
A süti neve a Google Universal Analyticshez kapcsolódik 2 év
– ami a Google leggyakrabban használt elemző
szolgáltatásának jelentős frissítése. A sütit arra
használják,
hogy
az
egyedi
felhasználókat
véletlenszerűen generált ügyfél-azonosító számmal
megkülönböztessék. Ez egy adott honlapon minden
egyes oldal lehívásánál megjelenik és az adott oldal
elemzési jelentéseihez kiszámítja a látogatók,
munkamenetek
és
kampányok
adatait.
Alapértelmezésben a süti 2 év után lejár

Közösségi oldalak sütijei
Ezeket a sütiket akkor használják, amikor Ön információt oszt meg a közösségi oldalnak a mi
oldalunkra telepített megosztás vagy „Like” gombjával, vagy ha Ön összekapcsolja a fiókját vagy a
tartalmunkkal foglalkozik valamelyik közösségi oldalon, mint például a Facebook. A közösségi oldal
rögzíti, amikor a fenti tevékenységet végrehajtotta. Ezeket az adatokat össze lehet kapcsolni
célzott/promóciós tevékenységekkel.
A közösségi oldalakon használt sütik az alábbiak:
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Süti neve
fr (.facebook.com)

Süti célja

Süti érvényességi
ideje
Titkosított Facebook és böngésző ID-t 90 nap
tárol.

3. Süti elfogadása és törlése
Tájékoztatjuk, hogy Ön a weboldalunk első alkalommal történő látogatása során megjelenő
tájékoztató sávban a süti elfogadásával azt fogadja el, hogy a használt böngészőjében, informatikai
eszközén a weboldal üzemeltetőjének a süti használatát engedélyezte. Ha a sütik használatát nem
kívánja elfogadni, úgy egyrészt ezt megteheti a www.dan.hu weboldalon a weboldalra történő első
látogatás alkalmával. Amennyiben a sütiket elfogadta, úgy ezt követően a böngészőjében a sütik
elhelyezését letilthatja valamennyi sütire vonatkozóan, valamint az egyes sütiket a saját
böngészőjéből is törölheti.
Ennek módja minden egyes böngészőnél más és más. Ha nem kíván sütiket fogadni a weboldalunkról,
de más oldalakról elfogadja azokat, beállíthatja úgy is a böngészőjét, hogy mindig kapjon értesítést,
mielőtt egy sütit mentene el az eszközére. Kérjük, a további információkért tekintse meg a böngészője
“Segítség” menüpont alatti tájékoztatót.
Ha többet szeretne tudni, további információkat talál a http://www.allaboutcookies.org/managecookiies és itt: www.youronlinechoices.com. Ha letiltja a sütiket, nem tudja használni a weboldalunk
bizonyos szolgáltatásait, illetve bizonyos tartalmak vagy funkciók nem lesznek elérhetőek.
Tájékoztatjuk, hogy a weboldal üzemeltetője jogosult a jelen „Cookie” (süti) szabályzatot egyoldalúan
módosítani. A módosított rendelkezések, annak hatályba lépését követően alkalmazandók.
Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt „Cookie” (süti) szabályzat hatályba lépésének
napja: 2020. október 12.
Dentsu Aegis Network Hungary Média Kft.
Weboldal üzemeltetője
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