Sütik használata
Weboldalainkon sütiket és más hasonló technológiai megoldásokat használunk. Ez a
tájékoztató bemutatja, hogy milyen módon használunk sütiket és Ön miként tudja
kontrollálni azokat.
Ezen weboldal (és általunk vagy leányvállalatink által üzemeltetett minden egyes
weboldal) használatával Ön ezen tájékoztatónak megfelelően fogadja el
a sütik (és más technológiai megoldások) használatát. Ön különösen elfogadja a
statisztikai, a reklámcélú és a funkcionális sütik használatát az alábbiakban részletezett
célok érdekében.
Amennyiben nem fogadja el az ilyen sütik használatát, a lehetséges megoldásokról
tájékozodhat a „Hogyan kontrollálhaton vagy törölhetem a sütiket” című bekezdésből.
Mi az a süti (cookie)?
A sütik betűket és számokat tartalmazó kisméretű fájlok, amelyek letöltődnek a
számítógépére vagy mobileszközére, amikor felkeres egy weboldalt. Ezt követően a sütik
minden egyes későbbi látogatást követően visszajelezést küldenek a származási
weboldalra, vagy egy másik oldalra, amely felismeri az adott sütit. A sütik hasznosak,
mert lehetővé teszik, hogy egy weboldal felismerje a felhasználó által használt meghajtót.
A sütik számos különféle feladatot látnak el; segítenek egyik oldalról a másikra navigálni,
megjegyzik a felhasználó preferenciáit, és általában teljesebbé teszik a felhasználói
élményt. Ezen kívül gondoskodnak arról is, hogy rátaláljon az Ön érdeklődésének
leginkább megfelelő hirdetésekre.
Az általunk használt sütik két nagy csoportra oszthatók:
•
•

Első féltől származó sütik, amelyeket mi küldünk a számítógépére.
Harmadik féltől származó sütik, amelyeket harmadik fél küld a nevünkben.
Ezek a sütik segítséget nyújtanak nekünk ahhoz, hogy elemezzük weboldalainkat,
és azok használatát, ami lehetővé teszi a személyre szabott hirdetést (az
alábbiakban részletezettek szerint).

Milyen módon használjuk a sütiket?
Az alábbi táblázat összegzést ad arról, hogy mi és harmadik felek milyen módon
használjuk weboldalainkon a sütiket. A sütik használata a következő célokat szolgálja:
•

•
•
•

online látogatóink teljes számának és az általuk használt böngészők (pl. Firefox,
Safari vagy Internet Explorer) és operációs rendszerek (pl. Windows vagy
Macintosh) folyamatos felmérése;
weboldalaink teljesítményének figyelemmel kísérése, beleértve a látogatók
navigálásanak módját és oldalaink fejlesztését;
a látogatók online élményének preferenciáik szerinti alakítása és fokozása; és
lehetővé teszi weboldalainkon és azon kívül megjelentetni kívánt ColgatePalmolive (UK) Limited és harmadik fél hirdetéseinek személyre szabását.

Milyen típusú sütiket használunk?
A weboldalainkon használt sütik típusaik szerint 1-4 csoportba sorolhatók: ’feltétlenül
szükséges sütik’, ’funkciónális sütik’, ’statisztikai sütik’ és ’reklámcélú sütik’. Az alábbi
táblázat részletekkel szolgál az egyes kategóriákról és a sütik használatának általunk
meghatározott céljairól:
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Forrása és
letiltása
Feltétlenül szükséges Ezek a sütik azért fontosak, mert elősegítik, hogy a Colgatefelhasználó tájékozódhasson a weboldalainkon, és Palmolive (UK)
használhassa az azok által kínált lehetőségeket. Nem Limited
gyűjtenek marketing célokra használható vagy előzmény (first party
tevékenységek rögzítéséhez szükséges információkat. cookies)
Gyakran az aktuális használat idejéhez kötöttek, az oldal
elhagyásakor (a munkamenet végén) megszünnek. Az ilyen
sütiket nem lehet letiltani.
Funkcionális Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy az adott weboldal Colgate Colgateemlékezzen az Ön korábbi beállításaira (pl. felhasználónév, Palmolive (UK)
nyelv vagy a régió, melyben Ön tartózkodik), így biztosítva Limited
az Ön számára egy magasabb színvonalú, sokkal személyre (first party
szabottabb szolgáltatást. Az általuk összegyűjtött adatokat cookies)
anonimmá teszik, és ezek a sütik nem tudják nyomon
követni a látogató más oldalakon történt böngészéseit. Az
ilyen sütiket nem lehet letiltani.
Funkcionális és Használatuk célja, hogy a Youtube használatával bizonyos YouTube (optreklámcélú
tartalmat weboldalainkra vigyenek. A Google által out)
összegyűjtött adatokat a Google és partnerei más célokra is
felhasználhatják, beleértve weboldalunkon vagy azon kívüli
személyre szabott hirdetés elhelyezését.
Statisztikai Ezek a sütik, beleértve a Google Analytics, Omniture, és Omniture (optFabric által beállított gyorsító sütiket, amelyek out)
információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan
Google Analytics
használják az oldalainkat, pl. látogatók száma, a látogatókat
(opt-out)
a mi oldalunkra navigáló oldalak megnevezése és a
ForSee Results
weboldalunkon belül látogatott oldalak. Ezeknek az
(opt-out)
információknak a birtokában jelentéseket készítünk és
Full Circle
fejlesztjük oldalainkat; például ezek az adatok tájékoztatnak
Studies (opt-out)
arról, ha a felhasználók hibát találtak és biztosítják, hogy a
Crazy Egg (optfelhasználók könnyebben megtalálják az általuk keresett
out)
tartalmakat. Ezek a sütik jellemzően a számítógépén
maradnak mindaddig, amíg nem törli azokat.
Ensighten/Fabric
(opt-out)
Reklámcélú Használatuk lehetővé teszi adatok gyűjtését azokról a AddThis (optweboldalakról és az azokon belül megnyitott egyes out)
oldalakról, amelyeket a felhasználók felkeresnek a mi
Mediamind (optoldalainkon, illetve azokon kívül (az ilyen összegyűjtött
adatok, pl. jelezhetik a felhasználó érdeklődési körét, és out)
egyéb jellemzőit). Tipikus rendeltetésük, hogy a QuantCast (optfelhasználó számára és érdeklődési körének megfelelőbb out)
hirdetéseket és más marketing célú üzeneteket juttassanak New Relic (optel a felhasználóhoz. Ezen kívül behatárolják adott reklám
megjelenítésének idejét, valamint segítségül szolgálnak a out)
reklámkampány hatékonyságának méréséhez. Ezeket a Doubleclick (optsütiket általában reklámcégek helyezik el a mi out)
engedélyünkkel. A számítógépén maradnak mindaddig, Crimtan (optamíg le nem törli azokat, és emlékeznek az Ön által
out)
felkeresett weboldalra. Mutatják továbbá azt is, ha a mi
Gravatar (optoldalunkra jutott egy reklám linken keresztül.
out)
Ezeket az információkat megosztjuk más szervezetekkel, Appnexus (opt-

például reklámcégekkel és szerződéses partnereinkkel, akik
felhasználhatják annak felderítéséhez, hogy miként használ
Ön más weboldalakat, beleértve a mi oldalaink (és más
oldalak) látogatói csoportján belüli közös érdeklődési
köröket és böngészési szokásokat.

out)
Switch Concepts
(opt-out)
BazaarVoice (optout)
Media Innovation
Group (opt-out)
Adform (optout)
Advertising.com
(opt-out)
AudienceScience
(opt-out)
Datalogix (optout)
MLN Advertising
(opt-out)
PubMatic (optout)
RadiumOne (optout)
ShareThis (optout)
QuantCast (optout)

Más hasonló technológiai megoldások
Mint ahogy az a legtöbb weboldalról elmondható, mi is használunk sütikhez hasonló
technológiákat, beleértve helyi tárolókat (más néven ’flash cookies’), böngészési
előzmény felderítését, böngészési jellegzetességet és pixel címkéket (más néven ‘web
beacons’). Ezek információkat adnak számunkra és szolgáltatóink számára arról, hogy
weboldalainkat és azok tartalmát milyen módon használják a látogatók, továbbá lehetővé
teszik annak felderítését, hogy az Ön számítógépéről vagy mobileszközéről történt-e
oldalainkon vagy más weboldalakon látogatás korábban.
Szervereink automatikusan begyűjtik az Ön IP címét, amikor felkeresi oldalainkat, és mi
azt összekapcsolhatjuk az Ön vagy internet szolgáltatójának domain nevével. Ezen kívül
bizonyos „clickstream adatokat” is beszerezhetünk weboldalaink Ön által történt
használatára vonatkozóan. A clickstream adatok körébe tartozik többek között az Ön
számítógépére vagy mobileszközére, webes böngészőjére és operációs rendszerére,
valamint azok beállításaira vonatkozó adatok, annak az oldalnak a címe, amely Önt a mi
oldalainkra navigálta, az Ön által megnyitott oldalak és tartalom adatai, látogatásának
időpontja és időtartama, az Ön letöltései, a mi oldalaink elhagyása után felkeresett
weboldal és keresései a mi oldalainkon vagy az előzmény oldalon.
Hogyan kontrolláljuk vagy töröljük a sütiket?
A felhasználó jogosult eldönteni, hogy elfogadja-e a sütiket, és mi megadtuk a

tájékoztatást arról, hogy miként gyakorolhatja ezen jogát. Ugyanakkor felhívjuk a
figyelmét arra, hogy elutasító döntése azt eredményezheti, hogy nem tudja teljes körűen
használni oldalaink funkcióit, és a tőlünk kapott értesítések kevésbé felelnek majd meg az
Ön érdeklődésének vagy igényének, mint ahogy a sütik azt lehetővé tették volna. Kérjük,
vegye figyelembe azt is, hogy ha a sütik mellett dönt, akkor a mi sütikezelő eszközünk
elhelyez egy olyan sütit az Ön eszközén, amely lehetővé teszi az Ön preferenciáinak
érvényesülését. Amennyiben eszközéről törli vagy eltávolítja a sütiket, ezzel együtt Ön
eltünteti az ilyen preferencia sütit is, és frissítenie kell választási preferenciáit.
Letilthat sütiket a fenti táblázatban feltüntetett opt-out linkek használatával, vagy a
böngésző beállítások olyan módon való megváltoztatásával, hogy weboldalainkról ne
lehessen sütiket elhelyezni számítógépén vagy mobileszközén. Ehhez a művelethez
kövesse a böngészője által adott utasításokat (ezek többnyire a “Súgó”, “Eszközök” vagy
“Szerkesztés” menüpontokban érhetők el). Valamely süti vagy a sütik bizonyos
csoportjának letiltása nem jelenti annak böngészőből való törlését, a törlést a
felhasználónak kell elvégezni a böngészőjén belül.
Bővebb információk, például hogyan állapítható meg, hogy milyen sütik kerültek
beállításra a számítógépére vagy mobileszközére, és hogyan kezelhetők vagy törölhetők a
sütik, találhatók a www.allaboutcookies.org. weboldalon.
Korábban beállított sütik
Ha Ön letiltott egy vagy több sütit, mi továbbra is használhatjuk a sütikből azt
megelőzően kigyűjtott adatokat. Ugyanakkor a letiltott sütit már nem használjuk további
adatok gyűjtésére.

