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Cookie-kra, hasonló technológiákra és naplófájlokra („Cookie-szabályzat”) vonatkozó
adatvédelmi nyilatkozat
Jelen cookie-szabályzat az online paneltagok által használt internetes portáljainkra (a „portálok”),
illetve az online felméréseinkre (a „felmérések”) vonatkozik. A cookie-kat és a hasonló
technológiákat, valamint a szervereinkhez beérkező internetes kérelmezések tárolására használt
naplófájlokat az alábbiakban leírtak szerint alkalmazzuk.

1

Cookie-kra, hasonló technológiákra és naplófájlokra
vonatkozó információk

A cookie-kra, helyi tárhelyekre, captchákra és a digitális eszközazonosításra, az e szakaszban
leírtak szerint együttesen „cookie-k és hasonló technológiák”-ként hivatkozunk.

1.1

Mik azok a cookie-k?

A cookie-k kisméretű szövegfájlok, amelyek az Ön számítógépén vagy mobileszközén kerülnek
elhelyezésre, amikor egyes internetes oldalakat megnyit. A „belső” cookie-kat az Ön által éppen
meglátogatott weboldal helyezi el. A „harmadik fél” cookie-kat az éppen meglátogatott weboldaltól
eltérő domainek helyezik el.
A weboldal használói le tudják tiltani a cookie-kat?
Igen, a böngészőjében az adatvédelmi beállításokban minden cookie-t letilthat; ez azonban komoly
hatással lehet a böngészési élményére, mivel előfordulhat, hogy több weboldal nem fog
megfelelően működni. 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 rendszeresen látogatott weboldalakon. Van rá
lehetőség, hogy a kiválasztott cookie-kat megtartsa, ugyanis a böngészője lehetővé teheti, hogy
megjelölje, mely weboldalak használhatnak mindig, illetve melyek nem használhatnak cookie-kat.

1.2

Mi a helyi tárhely?

A cookie-khoz hasonlóan, a helyi tárhely technológia lehetővé teszi, hogy a weboldalak adatokat
tároljanak egy számítógépen vagy mobileszközön. A helyi tárhely technológia jellemzően tartós
tárolásra szolgál, és a cookie-kkal ellentétben, az információt tároló oldal meglátogatásakor nem
kerül sor a helyi tárhelyen tárolt adatok interneten keresztüli automatikus továbbítására.

1.3

Mik azok a captchák?

A captcha („teljesen automatizált nyilvános Turing-teszt a számítógép és az ember
megkülönböztetésére”) egy weboldalak által használt eszköz, amely a weboldal látogatóit teszteli,
hogy megkülönböztesse a valódi felhasználókat az olyan számítógépes programoktól (botok),
amelyek bizonyos műveleteket végeznek, mint például az űrlapok kitöltése.
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1.4

Mik a naplóadatok?

A naplóadatok olyan hálózati és eszközinformációk, amelyeket a weboldalak üzemeltetői tárolnak a
szervereiken az oldalukra történő látogatásokkor.

1.5

Mi a digitális eszközazonosító?

A digitális eszközazonosító olyan egyedi azonosító, amely az internetre csatlakoztatott készülék
és/vagy internetes böngésző a felkeresett weboldalak számára elérhetővé tett jellemzőiből és
tulajdonságaiból származik.

2

Hogyan használjuk a cookie-kat, a hasonló technológiákat és
a naplóadatokat

2.1

Feltétlenül szükséges cookie-k, illetve naplófájlok, cookie-k és hasonló
technológiák saját jogos érdekeinket szolgáló célokból történő használata

A felméréseink során használt cookie-kat és a hasonló technológiákat, valamint a szervereinkhez
beérkező internetes kérelmezések tárolására használt naplófájlokat a jelen cookie-szabályzatban
leírtak szerint alkalmazzuk. Tesszük ezt…
 a portálok és felmérések működéséhez és biztonságához szükséges mértékben,
 minőségbiztosítás céljából, hogy piackutatókként, illetve weboldal üzemeletetőkként megóvjuk
saját jogos érdekeinket, különösen a spam, a visszaélések és csalások (pl. a felmérések
automatikus kitöltése, vagy egy bizonyos személy ismételt részvétele ugyanazon a felmérésen)
észlelése és megelőzése érdekében, továbbá, hogy nyomon kövessük saját reklámkampányaink
feldolgozását annak érdekében, hogy online résztvevőket szervezzünk be a piackutatási
projektjeinkhez,
 a portál és az online felmérések működésének optimalizálása céljából.

2.1.1 Online felmérések minőségbiztosítása
Cookie-kat és a GfK-domainek helyi tárhelyeinek adatait (ideértve a a felmérések domainjeitől
eltérő domaineket és aldomaineket) helyezünk el az Ön eszközén, köztük véletlenszerű egyedi
azonosítókat is. Ezt követően a felmérésre való belépéskor elmentett értékeket összevetjük a már
meglévő adatokkal, hogy meghatározhassuk, hogy egy bizonyos felmérésre jelentkeztek-e, illetve
kitöltötték-e már azt ugyanarról az eszközről. Az általunk elhelyezett cookie-k legfeljebb 2 évig
tárolódnak, hacsak Ön manuálisan le nem törli azokat. A helyi tárhelyben szereplő adatok
állandóak. Ezeket Ön manuálisan törölheti.

2.1.2 A portálok teljesítményének optimalizálása
Portáljainkon Matomo (adatvédelmező webelemző készlet) teljesítmény cookie-kat használunk,
hogy jobban megérthessük, hogyan használják azokat a felhasználók, ami segít abban, hogy az
általános felhasználhatóságot folyamatosan javíthassuk. A Matomo-n keresztül gyűjtött adatokat,
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ideértve a személyes adatokat is, nem osztjuk meg külső harmadik felekkel. A Matomo-n keresztül
gyűjtött IP-címeket (internetprotokoll) nem tároljuk azok teljes formájában. A Matomo-n keresztül
gyűjtött adatokhoz tartozik többek között a portálhoz beérkező kérelmezések dátuma és ideje, az
éppen alkalmazott képernyőfelbontás, a felhasználó helyi időzónája, a letöltött fájlokra vonatkozó
információk, a felhasználó tartózkodási helye (ország, régió, város), a hozzávetőleges szélességi
és hosszúsági foka (IP-cím alapú földrajzi helymeghatározás), a használt böngésző beállított
nyelve, a használt operációs rendszer és böngésző típusa és verziója, valamint az adott portál
megnyitása előtt meglátogatott oldal internetcíme (az úgynevezett közvetítő URL).
A Matomo cookie-k, úgy mint _pk_ref, _pk_cvar, _pk_id, _pk_ses két év után járnak le, hacsak Ön
manuálisan le nem törli azokat.
További információkért a Matomo-ról látogasson el ide: https://Matomo.org

2.1.3 Hogyan használjuk a captchákat
A portálokon időről időre, saját belátásunk szerint, a Google reCAPTCHA („reCAPTCHA")
szolgáltatás beépülő moduljait használjuk a felmérések során. A reCAPTCHA egy a Google LLC,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043, USA („Google") által nyújtott szolgáltatás.
Ha Ön belép egy olyan portálra vagy felmérésbe, amelyhez reCAPTCHA beépülő modul tartozik
(amelynek jelenlétét a reCAPTCHA logó jelzi), a Google megkaphatja azt az információt, hogy Ön
meglátogatta a portálunkat vagy felmérésünket, ideértve az olyan információkat is, amelyek az
európai adatvédelmi jogszabályok értelmében személyes adatoknak minősülnek. Továbbá a
Google információkhoz juthat, amikor Ön megfejti a CAPTCHA tesztet, amiket szöveg
digitalizálásra, képek kommentálására vagy gépi tanuláshoz használt adatkészletek kiépítésére
használ fel. Nem áll módunkban felügyelni, hogy milyen adatokat kap meg a Google, amikor Ön ezt
a beépülő modult használja. A reCAPTCHA használatát a Google adatvédelmi szabályzata
(https://policies.google.com/privacy) és szolgáltatási feltételei (https://policies.google.com/terms)
szabályozzák, amelyek a reCAPTCHA szolgáltatásban is elérhetők, és amelyeket Ön elfogad a
beépülő modul használatakor.

2.1.4 Hogyan alkalmazzuk a digitális eszközazonosítást az online felmérések során
Olyan információkat gyűjtünk az Ön eszközéről, mint az operációs rendszer, a böngésző és a
beépülő modul verziói, majd egy algoritmust alkalmazva egy egyedi digitális ujjlenyomatot
generálunk egy karakterlánc formájában. Ezeket az ujjlenyomatokat a felmérések adatbázisában
mentjük el, majd összevetjük a cookie-kban és helyi tárhelyekben tárolt egyedi azonosítókkal. Az
algoritmushoz gyűjtött adatpontok nem kerülnek mentésre, a generált ujjlenyomatot pedig nem
lehet elemezni annak érdekében, hogy visszavezessen az eredeti értékekhez.

2.1.5 A portálon és a felmérések során naplófájlokba gyűjtött és tárolt adatok
A következő információ típusokat, ideértve a személyes adatokat is, gyűjthetjük és tárolhatjuk:
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-

A csatlakoztatott eszköz internetprotokoll-címe (IP-címe), illetve annak az IP-címből
származtatott pontatlan fizikai helyzete (ország, régió, város),

-

A használt csatlakoztatott eszköz típusa, illetve az eszköz által használt operációs rendszer
típusára és verziójára vonatkozó adatok,

-

a digitális eszközazonosító (az online felmérések során)

-

a résztvevő azonosítószáma (az online felmérések során): ez akkor továbbítódik a
részünkre, amikor Ön rákattint a GfK vagy egy partner piackutatási szolgáltató által
kiküldött e-mailes meghívóban található, online felméréshez irányító hiperhivatkozásra.

2.1.6 Feldolgozás nyomon követése az online piackutatási projektekhez történő
résztvevők beszervezése során
Az online reklámkampányaink feldolgozásának nyomon követésére a Seattle, USA székhelyű
hasoffers.com by TUNE, Inc. („TUNE") szolgáltatásait használjuk, amelyeket annak érdekében
folytatunk, hogy résztvevőket szervezzünk be az olyan piackutatási tevékenységeinkbe, mint
például az online panelek. A hivatkozásainkon (pl. reklámhirdetések, e-mailek, közösségi médiában
közzétett hirdetések) keresztül történő forgalomról gyűjtünk statisztikai adatokat, például, hogy mely
országokból, illetve régiókból ered a forgalom. Kizárólag abban az esetben helyez el a
hasoffers.com egy enc_aff_session nevű cookie-t, ha Ön azért érkezik a portál kijelölt oldalára, mert
rákattintott egy a GfK panel hirdetésébe foglalt hivatkozásra. A cookie a következő, a GfK által
hozzáférhető adatokat, köztük a személyes adatokat is tárolja, és továbbít, amíg üzemel, a TUNE
részére:
 Annak a bizonyos hivatkozásnak az azonosítóját, amelyre Ön rákattintott, a kattintás
idejét és esetleg a weboldalt, amelyen a kattintás megtörtént
 Az Ön eszközének IP-címe (internetprotokoll) - személyes adat - a hatályos adatvédelmi
jogszabályok által megengedett mértékben, a TUNE adatvédelmi szabályzatának
megfelelően, amely a http://www.hasoffers.com/privacy-policy/ oldalon érhető el,
 az IP-címből és/vagy WiFi hálózati adatokból származtatott pontatlan földrajzi
helymeghatározás
A cookie legkésőbb 30 nap után lejár.
A hasoffers.com nem fog célzott reklámhirdetéseket szolgáltatni Önnek a fent említett cookie-nak
az Ön eszközére való elhelyezése következményeként.

2.2

A cookie-k és hasonló technológiák használata az Ön - mint GfK piackutatási
programok / panelek résztvevője - kifejezett hozzájárulásával

2.2.1 Sensic.net
A tulajdonunkban lévő sensic.net domaint a cookie-alapú online reklámhirdetések hatékonyságának
kutatására, valamint az online média- és közönségmérésre használjuk. A sensic.net cookie-
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szabályzata a https://www.sensic.net/ oldalon érhető el. A sensic.net cookie-kat kizárólag az Ön
előzetes hozzájárulásával használjuk a portálokon, illetve a felmérések során, amely hozzájárulást
Ön egy meghatározott piackutatási tevékenység, általában egy online panel keretében ad meg.

3

A jelen cookie-szabályzatban végrehajtott változtatások

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint módosítsuk cookie-szabályzatunkat, illetve, hogy
a jelen cookie-szabályzatban bármikor változtatásokat eszközöljünk. Ezért javasoljuk, hogy
folyamatosan ellenőrizze ezt a cookie-szabályzatot. Jelen cookie-szabályzat a fentiekben megjelölt
„utolsó felülvizsgálat” dátumától van érvényben.
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