Saját cookie-k
Típusa/célja
Analitika

A honlap fő
funkcióinak a
működése

Cookie neve
currentDevice
ga_ee_transactions
loginStatus
shipmentModeOutletEnabled
shipmentModeSelectedOption
handsetInsuranceSelected
handsetInsuranceMonthlyFee
tolid
polsso
ssoid
s_terminal_groups4
s_foreign_user_properties
s_user_session_id
sctrackvisited
sctrackregistered
ASP.NET_SessionId
PHPSESSID

Érvényesség ideje
Munkamenet
2 év
Munkamenet
Munkamenet
Munkamenet
Munkamenet
Munkamenet
Munkamenet
Munkamenet
Munkamenet
Munkamenet
Munkamenet
Munkamenet
1 hét
1 hét
Munkamenet
Munkamenet

cto_lwid
SID

1 év
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/célja
Hirdetések
megjelenítés
e - Criteo

Hirdetések
megjelenítés
e – Facebook

Hirdetések
megjelenítés
e – Google

Cookie neve
eid
uid
_gid
tk
contently_insights_user
_ceg.s
_ceg.u
_ga

Érvényesség
ideje
6 hónap
1 év
1 nap
Munkamenet
2 év
3 hónap
3 hónap
2 év

fr
Facebook c_user
Facebook datr
Facebook dpr
Facebook pl
Facebook sb
Facebook wd
Facebook xs

3 hónap
3 hónap
2 év
7 nap
3 hónap
2 év
7 nap
3 hónap

IDE

2 év

_dc_gtm

1 perc

Szolgáltató és további információk
Criteo SA (székhely: 32 Rue Blanche,
75009
Paris,
Franciaország;
www.criteo.com/legal)
Ezek a cookie-k a felhasználók böngészési
előzményei alapján személyre szabott
hirdetések megjelenítésére szolgálnak.
További információ és cookie-k kezelése:
www.criteo.com/privacy
Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2,
Írország;
www.facebook.com/about/privacy)
Ezek a cookie-k a felhasználók böngészési
előzményei alapján személyre szabott
hirdetések megjelenítésére szolgálnak,
valamint arra, hogy a felhasználók a saját
Facebook oldalukon meg tudjanak osztani
tartalmakat, amennyiben be vannak
jelentkezve a saját profiljukba.
További információ és cookie-k kezelése:
www.facebook.com/policies/cookies
Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, Amerikai
Egyesült Államok)
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Típusa/célja

Cookie neve

Érvényesség
ideje

Szolgáltató és további információk
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=h
u és
https://policies.google.com/technologies
/types

Honlap
használatán
ak elemzése
- Google

__utmc
__utmt
__utmb

__utmz

__utma

_ga
_gat
_gid

Honlap
használatán
ak mérése,
tesztelése –
Google
/
Optimize

_gaexp

Munkamenet
10 perc
30 perc
(létrehozás
vagy módosítás
után)
6 hónap
(létrehozás
vagy módosítás
után)
2 év
(létrehozás
vagy módosítás
után)
2 év
1 perc
1 nap

Változó
(általában
nap)

90

EGT-én kívüli adattovábbításra vonatkozó
információk:
https://policies.google.com/privacy/fram
eworks?hl=hu
Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, Amerikai
Egyesült Államok)
Ezek a cookie-k látogatottsági adatok
gyűjtésére és elemzésére szolgálnak. Az
így
rögzített
információk
alapján
kimutatások
készíthetőek,
amelyek
segítenek továbbfejleszteni a honlapokat.
A cookie többek között az alábbi
információt rögzíti anonim módon: (i) a
Weboldalt látogatók száma, (ii) a
honlapot látogatók mely honlapról
érkeztek a Weboldalra, továbbá (iii) a
honlapot látogatók a Weboldal mely
oldalait látogatták meg.
További információ és cookie-k kezelése:
www.google.com/analytics/learn/privacy.
html?hl=hu
EGT-én kívüli adattovábbításra vonatkozó
információk:
https://policies.google.com/privacy/fram
eworks?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:
https://developers.google.com/analytics/
devguides/collection/analyticsjs/cookieusage#optimize

Személyre
szabott
ajánlatok

gr_crossdata_click
gr_crossdata_click_ts
worldgravity

1 hónap
1 hónap
1 év

EGT-én kívüli adattovábbításra vonatkozó
információk:
https://policies.google.com/privacy/fram
eworks?hl=hu
Gravity Research & Development Kft
(9025 Győr, Bálint Mihály utca 64.;
www.yusp.com)
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Típusa/célja
megjelenítés
e – Yusp

Cookie neve
gr_reco
gr_rt

Érvényesség
ideje
1 év
Munkamenet

Szolgáltató és további információk

Ezek a cookie-k honlapokon személyre
szabott termék ajánlatok megjelenítésére
szolgálnak.
További információ és cookie-k kezelése:
http://api.worldgravity.com/static/optout.
html

Honlap
használatán
ak mérése,
tesztelése –
Hotjar

mp_6d7c50ad560e01715a87
1a117a2fbd90_mixpanel
mp_mixpanel__c
_hjIncludedInSample

1 év
1 nap
Munkamenet

Hotjar Ltd. (Level 2, St Julian’s Business
Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s
STJ 1000, Málta; www.hotjar.com/legal)
Ezek cookie-k azt rögzítik, hogy a
felhasználók
hogyan
használják
a
Weboldalt. Az így rögzített információk
alapján
kimutatások
készíthetőek,
amelyek segítenek továbbfejleszteni a
honlapot. A cookie-k többek között az
alábbi információkat rögzítik anonim
módon: (i) a honlapot látogatók száma, (ii)
a Weboldalt látogatók mely honlapról
érkeztek a Weboldalra, továbbá (iii) a
Weboldalt látogatók a Weboldal mely
oldalait látogatták meg.
További
információ:
www.hotjar.com/legal/policies/cookieinformation
Hotjar cookie-k kezelése:
www.hotjar.com/legal/compliance/optout

Elégedettsé
gmérés
–
Qualtrics

QSI_HistorySession

Munkamenet

Qualtrics, LLC (333 West River Park Drive
Provo,
UT
84604,
USA;
https://www.qualtrics.com/privacystatement/
Ez a cookie a látogató elégedettségének
mérésére és egyéb kérdőíves felmérésére
szolgál.
További
információ:
https://www.qualtrics.com/support/surve
y-platform/getting-started/browsercookies/

Honlap
használatán
ak mérése,
tesztelése –
Recheckit

RCTclientSID

Munkamenet

EGT-én kívüli adattovábíbtásra vonatkozó
információk:
https://legal.hubspot.com/privacy-policy
-> „EU–U.S. Privacy Shield and Swiss–U.S.
Privacy Shield”
Recheckit Tech AS (Sørkedalsveien 10 D,
4. etasje, 0369 Oslo, Norvégia;
https://recheckit.com)
Ez

a

cookie

a

honlapok
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Típusa/célja

Cookie neve

Érvényesség
ideje

Szolgáltató és további információk
továbbfejlesztésére szolgáló mérések és
tesztek céljára szolgálnak.

Személyre
szabott
hirdetések
megjelenítés
e
RTB
House

ts

2 év

u

2 év

További információ:
https://recheckit.com/cookies/
RTB House Limited (Kemp House, 160 City
Road, London EC1V 2NX, Egyesült
Királyság; www.rtbhouse.com)
Ezek a cookie-k a felhasználók böngészési
előzményei alapján személyre szabott
hirdetések megjelenítésére szolgálnak.
További információ:
www.rtbhouse.com/privacy

Chatszolgált
atás
Salesforce

X-Salesforce-CHAT
X-Salesforce-CHAT
X-Salesforce-CHAT
liveagent_oref
liveagent_ptid
liveagent_sid
liveagent_vc
liveagent_chatted

Munkamenet
Munkamenet
Munkamenet
10 év
10 év
Munkamenet
10 év
Munkamenet

TRB House cookie-k kezelése:
www.rtbhouse.com/optout-page
Salesforce.com, Inc. (The Landmark @ One
Market Street, Suite 300
San
Francisco,
CA
94105,
USA;
www.salesforce.com)
Ezek a cookie-k a felhasználókkal történő
chatelésre,
illetve
az
azonnali
üzenetküldés
munkamenetének
fenntartására szolgálnak.
További információ:
https://www.salesforce.com/gdpr/service
/
EGT-én kívüli adattovábbításra vonatkozó
információk:
https://www.salesforce.com/content/dam
/web/en_us/www/documents/dataprocessing-addendum.pdf

Közösségi
média
Twitter

guest_id
personalization_id

2 év
2 év

Twitter International Company (One
Cumberland Place, Fenian Street
Dublin
2,
D02
AX07,
Írország;
https://twitter.com)
Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a
felhasználók a Twitter-en meg tudjanak
osztani tartalmakat, amennyiben a saját
profiljukkal a Twitter oldalán be vannak
jelentkezve.
EGT-én kívüli adattovábbításra vonatkozó
információk:
https://twitter.com/en/privacy -> „Our
Global Operations”

Beépülő
média

-

YSC
PREF

Munkamenet
2 év

További információ a cookie-król:
https://help.twitter.com/en/rules-andpolicies/twitter-cookies
Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, Amerikai
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Típusa/célja
Youtube

Cookie neve
VISITOR_INFO1_LIVE

Érvényesség
ideje
6 hónap

Szolgáltató és további információk
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=h
u és
https://policies.google.com/technologies
/types
EGT-én kívüli adattovábbításra vonatkozó
információk:
https://policies.google.com/privacy/fram
eworks?hl=hu
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