Cookie-szabályzat
Hatályos: 2018. május 25.
Utoljára frissítve: 2018. március 23.
A GfK Hungária „askGfK.hu” Online Access Panel teljesítése céljából a jelen Cookie-szabályzat
alapján cookie-kat és hasonló technológiákat használunk a panel portálon (a "Portál") és az online
kérdőívek során (a "Kérdőívek").
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Mit értünk cookie, böngésző helyi tárolás ("cookie és hasonló
technológia") alatt?

A Cookie kisméretű szöveges fájl, amely akkor kerül tárolásra a számítógépén, vagy
mobilkészülékén, amikor egyes weblapokat megnyit. A "belső cookie"-kat azok a portálok
helyezik el a böngészőjében amelyeket éppen akkor látogat meg. A "harmadik fél" cookie-kat a
látogatott portáltól eltérő domain-ek helyezik el a végberendezésén.
A cookiek-hoz hasonlóan a helyi tárhely technológia is lehetővé teszi, hogy weblapok egy
számítógépen vagy mobilkészüléken információ tároljanak. A helyi tárhely technológiával
elhelyezett információ jellemzően tartósan kerül elhelyezésre. A cookie-val ellentétben a helyi
tárhelyen tárolt adat nem kerül automatikusan továbbításra az interneten keresztül minden
alkalommal, amikor a felhasználó meglátogatja az oldalt amely az információt elhelyezte
végberendézésén.
A továbbiakban a cookie-kra és a helyi tárolásra "cookie és hasonló technológia' néven
hivatkozunk.

Hogyan használjuk a cookie-kat és a hasonló technológiákat?
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A cookie-kat és hasonló technológiákat:
-

A Portálon,

-

Kérdőívekben

használjuk annak érdekében, hogy
-

az adott weboldal teljesítményét, és a felhasználói élményt növeljük

-

mérjük a hirdetéseknek és online médiának való kitettséget azáltal,
o

hogy a Panel Résztvevők készülékein hirdetéseket szimulálunk hirdetés-tesztelési
célból
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Az általunk használt cookie-k

A legtöbb cookie az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozik:

3.1

Feltétlenül szükséges cookie-k

Ezek a cookie-k elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlapok látogatói által igényelt szolgáltatásokat
nyújthassuk. Ezek nélkül a honlapok nem működhetnének vagy teljesíthetnék a kért
szolgáltatásokat. A Panel céljából feltétlenül szükséges cookie-kat használunk a honlapon és az
online kérdőívekben.

3.2

Teljesítmény

Ezek a cookie-k információt gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a portálunkat, így
például arról, hogy mely oldalak a legnépszerűbbek, mely oldalak közti kapcsolattípus a
leghatékonyabb vagy, hogy a felhasználók kapnak-e hibajelentéseket a portálról. Ezek a cookie-k
teszik lehetővé, hogy magas színvonalú felhasználói élményt nyújtsunk. A cookie-k által gyűjtött
információ alapján a felhasználó nem kerül azonosításra, ezek kizárólag arra szolgálnak, hogy
javítsák a portálunk működését.

3.3

Funkcionalitás

Ezek a cookie-k emlékeznek azokra a választásokra, amelyeket a felhasználói élmény fokozása
érdekében tesz.
Azért használunk funkcionalitás cookie-kat, hogy emlékezzünk a preferenciáira.

3.4

Hirdetés cookie-k

Ezek a cookie-k a böngészési szokásairól gyűjtenek információkat annak érdekében, hogy a
hirdetéseket az Ön érdeklődési köréhez igazítsa. A cookie-kat arra is használjuk, hogy korlátozzuk
azt, hogy egyes reklámokat hány alkalommal lát, illetve, hogy a hirdetési kampányok hatékonyságát
mérjük. A követő cookie-kat általában a hirdetési hálózatok és közösségi hálózatépítő cégek
helyezik el a weboldal üzemeltetőjének engedélyével azonban mi, piackutatók ezeket a cookie-kat
arra állítjuk be, hogy mérjék a hirdetéseknek való kitettséget, és a hirdetők számára összesített
adatokat küldjünk a kampányaik hatékonyságáról.
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A weboldal használói le tudják tiltani a cookie-kat?
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Igen, a böngészőjében a biztonsági beállításokban minden cookie-t letilthat; ez azonban komoly
hatással lehet a böngészési élményre, mert előfordulhat, hogy egyes weboldalak nem megfelelően
működnek majd. A böngészője lehetővé teheti, hogy a böngésző bezárásakor minden cookie-t
töröljön. Ez a lehetőség azonban ahhoz vezethet, hogy tartós cookie-k kerülnek törlésre, amelyek a
preferenciáit és személyes beállításait tárolják a gyakran látogatott weboldalakon. A kiválasztott
cookie-kat megtarthatja, azáltal, hogy a böngészője lehetővé teheti, hogy egyes weboldalakon
mindig engedélyezze, vagy mindig tiltsa a cookie-k használatát.
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Hol találok a cookie-kra vonatkozó további információt?

A különböző szervezetek cookie használatáról részletes információt találhat
a: www.allaboutcookies.org weboldalon.
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A Panellel kapcsolatban használt cookie-k listája

6.1

GfK cookie-k

Sensic.net
A GfK egy nemzetközi szervezet (a "GfK Csoport") tagja, amely Európai Unión belüli és kívüli
vállalatokat tömörít, és amely túlnyomórészt német GfK SE tulajdonában áll. A sensic.net domain a
GfK SE tulajdona és a GfK Csoport tagjai online hirdetés hatékonysági kutatások és online média
és közönségmérés céljából használják. A Panelekben sensic.net cookie-kat használunk, hogy olyan
eszközök böngészőjéből, amelyeket feltehetően a Panel Résztvevők használnak, vagy az Ő
tulajdonukban áll bizonyos hirdetésekről, médiáról, mint például a streaming média, adatot és más
hasznos tartalmat gyűjtsünk. Ezeket az adatokat a Résztvevőkről rendelkezésünkre álló
demográfiai információkkal (pl. életkor, nem, régió, jövedelem osztály, stb.) kombináljuk annak
érdekében, hogy név nélküli statisztikákat készítsünk a megrendelők részére – mint a kiadók vagy
hirdetők – az online hirdetéseik eléréséről és hatékonyságáról és az elért közönségről.
A sensic.net teljes adatvédelmi és cookie szabályzata elérhető: www.sensic.net/ weboldalon, ahol
Ön opt-out cookie-kat is beállíthat a készülékén annak érdekében, hogy az opt-out cookie-t
leszámítva minden már létező sensic.net cookie-t töröljön. Az opt-out cookie azért nem kerül
törlésre, hogy megakadályozza, hogy a sensic.net cookie-kat telepítsenek az Ön készülékére.
 Cookie neve: (többféle cookie a sensic.net-ről, amelyek neve betűkből és számokból áll
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“Kampány Cookie-k”)
Megőrzési idő: 2 év
Cél: A Kampány Cookie-kban arra vonatkozó adatokat tárolunk, hogy egy bizonyos
hirdetés megjelent egy készülékről megnyitott weboldalon, valamint, hogy mikor és
milyen gyakran nyitották meg és melyik weboldalon. A Kampány Cookie-kat az általános
internetes közösség körében használjuk, ezért előfordulhat, hogy akkor is kap Kampány
Cookie-kat, ha nem vesz részt Panelben. “Kampány” cookie-kat akkor állítunk be, ha a
böngészőben olyan hirdetés jelenik meg, amelynek hatékonyságát a GfK egy ügyfél
kérésére méri. Arra szolgálnak, hogy felismerjék a készüléket és azáltal biztosítsák, hogy
egy készüléken való többszöri megjelenést nem érzékeljük különböző készüléken való
megjelenésnek. Ezek a cookie-k véletlenszerűen generált, számokból és betűkből álló
azonosítószámokat tartalmaznak, amelyek nem köthetőek össze a Részvevőkkel, vagy
más személyekkel, amennyiben Panel Cookie nem található ugyanazon a készüléken.
 Helyi tárhely adat: Helyi tárhelyeket használunk arra, hogy a Résztvevők
azonosítószámait tároljuk a számítógépeken és mobilkészülékeken. Minden alkalommal,
amikor bizonyos videókat, vagy hangfájlokat –például online média könyvtárakban vagy
TV csatornákon, vagy videó lejátszó felületeken, amelyek nézettségmérés céljából GfK
számlálóval vannak ellátva - lejátszanak, felismerjük a Résztvevőhöz kapcsolható
készüléket. Ugyanez történik a hirdetés hatékonysági vizsgálatoknál is, ahol olyan
névtelen közönségstatisztikákat készítünk a megrendelők számára, amelyekhez
felhasználjuk a Résztvevőkről rendelkezésünkre álló demográfiai információkat (mint
például életkor csoport, nem, stb.) A cookie-tól és a készüléken és a böngészőben
található biztonsági beállításoktól függően a sensic.net-ről a helyi tárhelyen tárolhatunk
információkat függetlenül attól, hogy Ön részt vesz-e a Panelben. A Panelben részt nem
vevők esetében véletlenszerűen generált, számokból és betűkből álló azonosítószámot
tárolhatunk a helyi tárhelyen annak érdekében, hogy az egyéb internet felhasználók
körében is felismerjük, ha egy bizonyos média tartalmat egy ismétlődően megjelenő
készüléken megjelenítenek. A véletlenszerű azonosítószámok nem hozhatóak
összefüggésbe a Résztvevők, vagy más személyek személyes adataival.
A helyi tárhely adatok tartósan tárolódnak, addig maradnak a számítógépén, amíg nem
törli azt.
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