COOKIE (SÜTI) SZABÁLYZAT

A GrandVision Hungary Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. cégjegyzékszám:
01-09-468765.) (továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetetett www.ofotert.hu oldalon
(továbbiakban: Honlap) ún. sütiket használ a jelen szabályzatban foglaltak szerint.

1. Süti fogalma
1.1. A sütik kisméretű, szöveges információk, szöveges adat formában, amelyeket a szerver
küld és a Honlapot látogatók (továbbiakban: Felhasználó) oldalán kerülnek mentésre (pl.:
a számítógép, laptop merevlemezén vagy az okostelefon memóriakártyáján – annak
függvényében, hogy a felhasználója milyen eszközt használ).
2. Sütik célja
2.1.A sütik lehetővé teszik a Honlap számára, hogy felismerje, amennyiben a Felhasználó
korábban azt már látogatta.
2.2.A sütik segítenek annak megállapításában, hogy a Honlap melyik része a legnépszerűbb.
Az adatok összegyűjtésével és tanulmányozásával a Honlapot jobban tudja az Adatkezelő
a Felhasználó igényeihez igazítani, fejleszteni.
2.3.Adatkezelő a sütiket az alábbi meghatározott célból használja:
 weboldal fejlesztése;
 navigáció megkönnyítése a honlapon és funkcióinak használata során, így biztosítva a
zökkenőmentes felhasználói élményt;
 információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy a Felhasználó hogyan használja a
honlapot;
 célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon;
 böngészés, Felhasználok megkülönböztetése, azonosítása;
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 a honlapon végzett tevékenységek nyomon követése azért, hogy az Adatkezelő által
kifejezetten az érintett érdeklő, számára fontos, releváns ajánlatokról üzenetet
juttathasson el
3. A Honlap által használt sütik beállítása
3.1. A Honlap sütiket a 2018. május 25-én hatályba lépett GDPR rendelet 6. cikk (1)
bekezdésének

f)

pontja

alapján,

a

Honlap

üzemeltetése

céljából,

a

Honlap

működőképessége, alapvető funkcióinak biztosítása és a számítógépes rendszer biztonsága
érdekében – jogos érdek - jogosult használni. A jogos érdek, mint jogalap esetén az
adatkezeléshez nem szükséges a Felhasználók hozzájárulása.
3.2. A Honlap ún. ideiglenes és állandó sütiket is használ. Az ideiglenes sütik addig maradnak
a számítógépen, amíg a Felhasználó el nem hagyja az oldalt. Az állandó sütik hosszabb
ideig, vagy egészen addig maradnak megőrizve, míg a Felhasználó manuálisan nem törli.
3.3.Adatkezelő a sütik alkalmazása során megszerzett Felhasználói adatokat a cél eléréséhez
szükséges és arányos mértékben, a minimálisan szükséges ideig kezeli és tárolja.
3.4.Minden Felhasználónak lehetősége van a sütik mentésére, használati feltételeiket
meghatározni saját internetes böngésző beállítása segítségével. Ez azt jelenti, hogy
lehetséges pl.: részben korlátozni vagy teljesen kikapcsolni a sütik mentését – ez utóbbi
esetben azonban ez hatással lehet a Honlap egyes funkcióira.
3.5.A sütik elfogadása automatikusan a Honlap használatával, böngészésével történik. Amikor
a honlapunkat első alkalommal látogatja meg a Felhasználó, akkor egy pop-up (felugró)
ablak jelenik meg a képernyő közepén, amely tájékoztat arról, hogy Társaságunk milyen
sütiket alkalmaz, és meghatározható, mely sütikhez ad a Felhasználó hozzájárulást. Ezen
tájékoztató ablak tartalmaz egy linket a cookie tájékoztatóhoz is.
3.6.A Felhasználó az általa letiltott, korlátozott sütik beállításokat bármikor módosíthatja.
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3.7.A sütik letiltása történhet egyrészt az „Elutasítom” gombra való kattintással, vagy a
Felhasználó által használt böngésző beállítási menüpontjában, a sütik letiltásának
kiválasztásával.
3.8.A sütik elfogadását követően rögzített adatokat az Adatkezelő harmadik személynek nem
adja ki, csak saját célra, szükséges mértékben és arányban használja fel.
3.9.Adatkezelő a jelen Honlapon a sütiket az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
vonatkozó előírásainak megfelelően használja.
4. Alkalmazott sütik
4.1.A Honlap a következő sütiket alkalmazza:
4.1.1. Google Analystics
A Google Analytics olyan információkat összegez a weboldal használatáról, mint
például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló
szerverein tárolja. Ezeket az információkat a weboldalunk működésének javításához
használjuk fel.
4.1.2. Google Adwords
A Google Adwords a hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére
cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre
kattint. A sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak
alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok
teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése és a felhasználó által már
megtekintett hirdetések megjelenítésnek elkerülése.
4.1.3. Facebook
A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott
ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. Bővebb információ a
Facebook

cookie-ről

a

Facebook

https://www.facebook.com/privacy/explanation.
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adatkezelési

szabályzatában:

4.1.4. Instagram
Az Instragram hirdetések optimalizálását, eredményességének mérését teszi
lehetővé, illetve segít abban, hogy a célcsoport az Instragrammon számukra releváns
hirdetéseket lásson.
4.1.5. Gemius adszerver
A Gemius rendszerben történő statisztikai mérésekhez szükséges cookie, személyes
adatot nem tárol a felhasználóról.
Bővebb információ: https://www.gemius.com/cookie-policy.htm.
4.1.6. Adform DSP
A süti egy reklámazonosítót tartalmaz, azonban nem tartalmaz olyan jellemzőt (pl.
teljes IP címet, keresztnevet, vezetéknevet, címet, email-címet), melynek alapján
személyesen azonosítani lehetne a Felhasználót. Mindazonáltal a reklámazonosító
segítségével felismerjük, hogy melyik reklámeszköz segítségével figyelt fel ránk.
4.1.7. AppNexus DSP
A süti célja, hogy a Felhasználó böngészési szokását monitorozza és a web
böngészőjében a számára releváns banner hirdetéseket helyezze el. Ezen típusú Sütik
nem kezelnek és nem továbbítanak személyes adatokat.
4.1.8. Google DBM DSP
Sütik, weboldal látogatók adatai (action mérés, remarketing és dinamikus retargeting
és lookalike/similar célokra). A Google DBM DSP gyűjt az adatokat, az ügyfél nem
kap személyes adatokat, csak – beazonosítható érintetti adatokat nem tartalmazó –
statisztikákat.
4.1.9. mPlatform (m)insights
A süti célja, hogy a Felhasználó böngészési szokását monitorozza és a web
böngészőjében a számára releváns banner hirdetéseket helyezze el. Ezen típusú Sütik
nem kezelnek és nem továbbítanak személyes adatokat.
4.1.10. HotJar
A Hotjar Ltd. cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása,
az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra, illetve a látogatók
az oldalon megfigyelhető magatartására vonatkozó statisztikák készítése céljából. A
Hotjar adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Hotjar
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által alkalmazott cookie megtiltásának módjáról a Hotjar weboldala tartalmaz
bővebb felvilágosítást: https://www.hotjar.com/cookies
Adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége:
Neve: Kron Ágoston
Postázási cím: GrandVision Hungary Kft., 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
E-mail címe: adatvedelem@grandvision.hu
Jelen Süti Szabályzat az Adatkezelő által működtetett Honlap Adatvédelmi tájékoztatójának
elválaszthatatlan részét képezi.
Ha többet szeretnél megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézd át a böngésző
utasításait vagy súgóját. A legnépszerűbb böngészők süti-beállításairól az alábbi linkeken
tájékozódhatsz:







Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Edge
Safari
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