
COOKIE SZABÁLYZAT 

Frissítve: 2018. május 21. 

Az RCI Europe szolgáltatások „cookie-kat”, és hasonló technológiákat használhatnak (együttesen: „cookie-k”). 

Mik azok a cookie-k, és hogyan használják azokat ezen a webhelyen? 

A cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyeket a webhely küld a számítógépére, adattárolási céllal; ezeket az 

információkat egy fájl tárolja a számítógép merevlemezén. A cookie-k elmentik az Ön preferenciáit, 

segítségükkel egyszerűbb a webes böngészés, így amikor legközelebb felkeresi webhelyünket, még tovább 

javíthatjuk a keresést. 

A cookie-k egyik célja, hogy leegyszerűsítsük a webhely használatát. Például a cookie-k elmentik a felhasználó 

bejelentkezési adatait, így később nem kell minden alkalommal újra bejelentkezni. 

A cookie lehet „állandó”, „ideiglenes” (vagy „munkameneti”). Az állandó cookie az adott webhellyel 

kapcsolatos felhasználói preferenciákat tárolja, így azokat a későbbi böngészési munkamenetek során fel lehet 

használni. Az állandó cookie a beállított lejárati dátumig érvényes (kivéve, ha a felhasználó a lejárati dátum 

előtt törli). Ezzel szemben az ideiglenes cookie érvényessége a munkamenet végén lejár, amint bezárja a 

webböngészőt. 

A cookie-k statisztikai és marketing célokat is szolgálnak, segítségükkel meghatározható, hogyan használják a 

webhelyet. A cookie-kat a mi oldalunk, vagy egy harmadik fél hozza létre (pl. hirdetési partnerek). A harmadik 

féltől származó cookie-kat nem mi irányítjuk, valamint hozzáférésünk sincs ezekhez, azonban engedélyezzük 

őket ezen a webhelyen, hogy megkönnyítsük a személyre szabott reklámok, az adott termékek vásárlása, vagy 

az az iránti érdeklődés nyomon követését – például az üdülés, vagy a hobbik esetében. A cookie-k a 

felhasználó online vásárlási szokásai alapján személyre szabott hirdetéseket futtatnak.  

Az elsődleges cookie-kat mi használjuk. A harmadik félhez tartozó cookie-kat más szervezetek használják. A 
webhely elsődleges és harmadik félhez tartozó cookie-kat is használ. Az alábbi szakasz részletes információkat 
tartalmaz az első és harmadik félhez tartozó cookie-k használatával kapcsolatban, különös tekintettel a 
marketing- és elemzőalapú cookie-kra. 

 Google Analytics: A Google Analytics szolgáltatás használatával jobban megérthetjük, hogyan
használják felhasználóink ezt a webhelyet, és így megkönnyíthetjük az érdeklődésen alapuló
hirdetéseket a Google felhasználói fiókján, és más, Ön által használt eszközökön. A webhellyel
kapcsolatos, a Google Analytics szolgáltatás cookie-ja által generált információkat a Google
továbbítja és tárolja. Amennyiben Ön nem akarja, hogy a webhelyen végzett tevékenységét a
Google analytics szolgáltatás kövesse, az alábbi hivatkozásra kattintva törölheti a szolgáltatást:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 Pixelek, Webjelzők: Mi, vagy egy harmadik fél hirdetőszervere, mint pl. a Facebook, cookie-kat,

vagy rejtett pixeleket, webjelzőket használhatunk, hogy lássuk, hányan keresik fel az adott

webhelyet, vagy bizonyos lépéseket tegyünk a webhelyről, vagy máshonnan az Internetről

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


származó információk összegyűjtésével, vagy fogadásával kapcsolatban. Az így szerzett információt 

felhasználhatjuk a marketing programok és tartalmak fejlesztésére, és a célzott hirdetések 

elhelyezésére ezen, és/vagy más webhelyeken is. 

 

 Internetalapú hirdetések: Harmadik félként használhatunk olyan hirdetési vállalatokat, amelyek a 

szolgáltatásunkhoz, más webhelyekhez, alkalmazásokhoz, vagy online szolgáltatásokhoz való 

hozzáféréskor hirdetéseket biztosítanak az esetlegesen Önt érdeklő termékekről és 

szolgáltatásokról, bármelyik eszközéről szolgáltatásunkhoz, más webhelyekhez, alkalmazásokhoz, 

vagy online szolgáltatásokhoz történő hozzáféréskor és használatkor gyűjtött, valamint egy 

harmadik fél által szolgáltatott információk alapján. Ennek érdekében ezek a vállalatok egyedi 

cookie-t helyezhetnek el, vagy ismerhetnek fel a böngészőjében (a fentebb részletezett pixel tagek 

használatán keresztül). Ezen technológiák, valamint az Ön online felhasználásáról gyűjtött 

információk segítségével Ön felismerhető az Ön által használt eszközön – pl. mobiltelefonon, és 

laptopon – keresztül. Ha szeretne többet megtudni erről a tevékenységről, illetve, hogyan tilthatja 

le ezeket az adott eszköz, számítógép vagy mobiltelefon böngészőjében, amin keresztül 

megnyitotta ezt az Adatvédelmi szabályzatot, kérjük, látogasson el az alábbi oldalra: 

www.aboutads.info and www.networkadvertising.org itt pedig a mobilalkalmazásoknál tudja 

letiltani. A letiltás Twitter szolgáltatásban is lehetséges, ha belép a felhasználói fiók biztonsági 

beállításaiba, és törli a „Hirdetési partnerek által megosztott információkon alapuló személyre 

szabott hirdetések” jelölőnégyzet jelölését. 

 

 Jelkövetés leállítása: jelenleg nem foglalkozunk a böngésző által küldött „követés letiltása” jelekkel, 

mivel várjuk, hogy az érintettek, és mások kidolgozzák az előírásokat a jelek értelmezésére 

vonatkozóan. A harmadik félnek, így a mi szolgáltatónknak is, lehetősége van az adatgyűjtésre az 

Ön online tevékenységéről, így arról is, hogy Ön mennyi időt tölt tartósan a különböző 

webhelyeken, illetve azt is, hogy mikor keresi fel az adott webhelyet. Tudjon meg többet arról, 

hogyan élhet választási lehetőségeivel az online tevékenységével kapcsolatos tartós, és harmadik 

félként, vagy online szolgáltatásként elérhető webhelyek információgyűjtése esetén. Látogasson el 

awww.aboutads.info és a www.networkadvertising.orgoldalakra. 

 

Hogyan csoportosíthatók a cookie-k? 
A webhelyen használt cookie-kat a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara cookie szabályzata alapján az alábbi 

kategóriákba soroljuk: 

 

Cookie-k „szigorúan szükség szerint” vagy „Elengedhetetlen”ezen webhely platformjának működtetéséhez. Ezen cookie-k 

elengedhetetlenek ahhoz, hogy a felhasználók megfelelően navigáljanak a webhelyen, és használják annak szolgáltatásait. 

„Teljesítményalapú” cookie-k, amelyek információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználók miként navigálnak ezen a webhelyen, 

például mely oldalakat látogatják meg a leggyakrabban. Ezek megmutatják, hogy a felhasználók miként használják a webhelyet, mely 

oldalak kötik le leginkább a figyelmüket, mely oldalakat nem használják gyakran, mely oldalak töltődnek be lassan, illetve a 

felhasználók milyen típusú oldalakat hajlandóak látogatni, és milyen sorrendben. Mindez segít javítani és fejleszteni a webhelyünket a 

jobb használhatóság érdekében, ha az adott felhasználó ismét meglátogat minket a jövőben. 

„Funkcióalapú” cookie-k, amelyek eltárolják a felhasználói preferenciákat a webhelyen 

http://www.aboutads.info/
http://www.networkadvertising.org/
http://www.aboutads.info/
http://www.networkadvertising.org/


A cookie-kra vonatkozó további általános információkért és a cookie-k böngészőbeli letiltásával kapcsolatban 

látogasson el a www.allaboutcookies.org oldalra. Forduljon hozzánk (lásd 5. rész), ha bármilyen kérdése van a 

webhelyen használt cookie-kkal kapcsolatban. 

Cookie fajtása 

és kategóriája 

Cookie célja Cookie-k életciklusa: 

állandó vagy 

ideiglenes? 

Elsődleges vagy 

harmadik félhez 

tartozó cookie? 

Adatvédelmi hatás 

(alacsony/közepes/magas) 

Elengedhetetlen 

tranzakciós 

funkcionalitás 

(Elengedhetetlen 

és funkcióalapú) 

Elengedhetetlen az alapvető vásárlási és foglalási 

funkciókhoz, elsősorban a navigációs állapot és a 

foglalási információk karbantartására szolgál a 

böngészői munkamenet során. Ezen cookie nélkül 

jelen webhely foglalási funkciója nem működik. 

Munkamenet, elsődleges Alacsony – technikai adatok 

kizárólag a bejelentkezéshez 

és a tranzakciós 

követelményekhez. 

Tranzakciós 

funkció 

támogatása 

(Funkcióalapú) 

Az alapvető keresési, tranzakciós és foglalási 

funkciókat támogatja (lásd fent). 

Állandó, a böngészői 

cookie alapértelmezett 

lejárati idején alapul, 

elsődleges 

Alacsony – nem személyes. 

Navigációs 

elemzés 

(Teljesítményalapú) 

A felhasználó webhelyhasználatának elemzésében 

és a felhasználói tevékenységi jelentések 

összeállításában segít. Egy harmadik fél (például 

Omniture) tárolja a cookie által összegyűjtött 

információkat. A szervezet kiadhatja az adatokat 

harmadik félnek, ha azt törvény írja elő, vagy ha 

harmadik felek dolgozzák fel az információkat 

például az Omniture nevében. Az összegyűjtött 

adatok a webhely teljesítményének és 

kialakításának kezelésére szolgálnak. 

Állandó, a böngészői 

cookie alapértelmezett 

lejárati idején alapul, 

elsődleges, és harmadik 

féltől származó 

Közepes – nem személyes. 

Ez a szabályzat a hivatkozott webhelyekre is vonatkozik? 
A webhelyünk más webhelyekre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. Jelen szabályzat kizárólag ezen webhelyre 
vonatkozik, ezért ha Ön egy külső hivatkozásra kattint, akkor olvassa el azon webhely saját szabályzatát is. 

Hogyan frissítjük ezt a szabályzatot? 
A szabályzatot rendszeresen felülvizsgáljuk, és a módosításokat ezen a webhelyen végezzük el. 

Kihez fordulhatok, ha kérdésem van a szabályzattal kapcsolatban? 
Forduljon hozzánk, ha bármilyen kérdése van a szabályzattal, vagy az Önről tárolt információkkal kapcsolatban. 

E-mailen keresztül: cookiepolicyuk@rci.com 

A webhelyen keresztül: Kapcsolat 
Vagy írjon az alábbi címre: Az RCI Europe Ügyfélszolgálata, Ground Floor, Western Unit, Blackrock 
Business Park, Bessboro Road, Blackrock, Cork, Ireland T12 W3WR. 

http://www.allaboutcookies.org/
mailto:cookiepolicyuk@rci.comm
https://www.rci.com/pre-rci-hu_HU/footer/contact-us.page

