COOKIE-K KEZELÉSE A GOMEZ.HU WEBOLDALON
Az internetes honlap könnyebb használata érdekébe ún. „cookie” technológiát használunk. Bármikor kikapcsolhatod vagy
korlátozhatod az internetes böngészőprogramodban a cookie fájlok fogadását. Ez azonban megnehezíti, akár el is lehetetlenítheti a
honlapunkon található azon funkciók használatát, amelyek cookie fájlokat használnak.
Mik a cookie fájlok?
A cookie-k vagy sütik kis méretű fájlok (informatikai adatok), amik a megnyitott internetes weboldalról kerülnek mentésre a
felhasználó eszközén (asztali számítógép, laptop, okostelefon stb.). Ezek megkönnyítik az internethasználatot azáltal, hogy
információkat mentenek el a honlap látogatásáról. A cookie fájloknak köszönhetően a honlapok tudják, hogy be vagy jelentkezve,
megjegyzik a beállításaidat és személyre szabott tartalmakat osztanak meg veled. A fájlokban található információkat kizárólag az az
oldal tudja kiolvasni belőlük, amelyik létrehozta azokat. Ez azt jelenti, hogy a cookie fájlokat használó internetes honlapnak nincs
hozzáférése a számítógépeden található, más oldalak által létrehozott cookie fájlokhoz.
Elutasíthatom a cookie fájlok fogadását?
A sütik fogadását és kezelését az internetes böngészőprogram végzi, ez a művelet azonban a felhasználó számára nem látható. A
legtöbb elterjedt böngészőprogram automatikusan fogadja a cookie fájlokat. Ennek ellenére lehetőséged van beállítani olyan
módon, hogy az elutasítsa a sütik tárolására érkező kérést, teljes mértékben vagy csak egyes választott oldalakról. Ezt a böngésző
beállításaiban teheted meg. Mielőtt úgy döntesz, hogy módosítod a böngésződ alapbeállításait, tudnod kell, hogy sok süti fájl
jelentősen növeli a weblapok használatának hatékonyságát és kényelmét. A cookie fájlok kikapcsolása hatással lehet arra, hogyan
jelenik meg a honlapunk a böngésződben, illetve probléma merülhet fel a bejelentkezéssel és a Vásárlói Fiók használatával.
A cookie fájlok tárolásának és fogadásának beállításáról és annak feltételeiről itt olvashatsz részletesen:
 Chrome böngészőhöz
 Mozilla Firefox böngészőhöz
 Internet Explorer böngészőhöz
 Opera böngészőhöz.
Milyen céllal használja a weboldalunk a cookie fájlokat?
A weboldalunkon használt cookie fájlok segítségével lehetséges a honlapon megjelenő információk személyre szabása, valamint a
megjelenő tartalom hozzáigazítása a felhasználó igényeihez. Egyúttal lehetővé teszi a felhasználó aktivitásának mérését az
internetes oldalakon. Cookie fájlokat használunk annak érdekében, hogy javítsuk és testre szabjuk a weboldal működését, mérjük a
weboldalon elhelyezett hirdetéseket, illetve a felhasználó igényei szerint változtassunk azokon. A sütik lehetővé teszik számunkra
továbbá, hogy vizsgáljuk a felhasználók preferenciáit, ezáltal folyamatosan javítsuk a szolgáltatásunk minőségét. A cookie fájlok
alkalmazása:
 a honlapon megjelenő hirdetés tartalmának személyre szabása,
 a felhasználó aktivitásának mérése a weboldalon a Google Analytics kód segítségével (erről további információt az alábbi
oldalon talál: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl),
 a felhasználó preferenciáit kutató szonda-mechanizmus használata,
 egyes tartalmak megjelenítésének elutasítása a jövőben,
 a Gomez számára vagy által szervezett akciók hatékonyságának mérése (konverziókövetés), pl. Google reklámhálózat,
partnerprogramok, partnerhálózat,
 a Google reklámhálózat által kibocsátott reklámtartalom testre szabása (remarketing) – a Google AdWords reklámhálózat
által használt cookie fájlokról bővebb információ az alábbi oldalon található:
http://support.google.com/adwords/answer/2407785,
 beállítások, a felhasználói munkamenet fenntartása és kezelése, a felhasználó nyelvi preferenciáinak megjegyzése, illetve
más beállítások az oldalon,
 a felhasználó hitelesítése, a felhasználói munkamenet biztosítása a weboldalon.
Milyen „cookie” fájlokat használunk?
A weboldalunkon a következő fajtájú cookie fájlokat használjuk:
 Gomez saját cookie fájljai: a gomez.hu internetes oldal által létrehozott cookie-k,
 külső cookie-k (külső entitás): velünk együttműködő szerverekről származó információk (pl. Google, Facebook); ezek a fájlok
lehetővé teszik a hirdetések felhasználó igényeihez és szokásaihoz történő igazítását, a reklámtevékenység hatékonyságának
értékelését, ún. általános felhasználó profil megalkotását, stb.



munkamenet cookie-k: a felhasználó számítógépére kerülnek mentésre és mindaddig azon maradnak, amíg az adott böngészés
munkamenete tart (ezt követően a mentett adatok véglegesen törlődnek a készülék memóriájából),
tartós cookie-k (állandó): a felhasználó számítógépére kerülnek mentésre és a törlésükig rajta maradnak; az adott böngészés
munkamenete befejeztével vagy a számítógép kikapcsolása után nem törlődnek automatikusan a felhasználó számítógépéről.

A Gomez saját cookie fájljait a következő célokból használja:
webhely-konfiguráció, különösen:
 a webhely tartalmának hozzáigazítása a felhasználó egyéni preferenciáihoz, valamint a webhely használatának
optimalizálása (pl.
PHPSESSID)
 a felhasználó webhely általi felismerése, valamint annak lokalizálása és a weboldal megfelelő megjelenítése, a felhasználó
egyéni igényei szerint beállítva (pl. WD)
felhasználó hitelesítése a webhely által és a felhasználó munkamenetének biztosítása a webhelyen, különösen:
 a felhasználó munkamenetének fenntartása (bejelentkezés után), miáltal a felhasználónak nem kell minden aloldalon újra
megadnia a felhasználónevét és a jelszavát (pl. HASH MD5)
 a webhely választott funkcióinak megfelelő konfigurálása, ami lehetővé teszi a böngésző munkamenet hitelességének
ellenőrzését
(pl. PHPSESSID)
a webhely teljes funkcionalitásához nélkülözhetetlen folyamatok végrehajtása, különösen:



a honlap tartalmának hozzáigazítása a felhasználó preferenciáihoz, valamint az weboldal használatának optimalizálása; ezek
a fájlok lehetővé teszik a felhasználó által használt eszköz alapvető paramétereinek felismerését, és a weboldal helyes
megjelenítését, a felhasználó egyéni igényeinek megfelelően (pl. WD)



a partnerprogramok minőségének javítása, lehetővé téve a források hitelességének ellenőrzését, amelyek a felhasználót a
weboldalakra irányítják át (pl. PHPSESSID)
 a weboldal „Kosár” és „Kívánságlista” funkcióinak használata (pl. PHPSESSID)
elemzés és kutatás, valamint megtekintés-felmérés, különösen:
 anonim statisztikák készítése, ami segít megérteni, hogy a Weboldal látogatói felhasználók milyen módon használja a
Weboldalt, miáltal fejleszthető és javítható annak felépítése és tartalma (_gali).
Külső cookie fájlok használatának céljai:


multimédiás tartalom bemutatása a webhely oldalain, amely tartalmak külső honlapokról származnak (pl. YouTube.com, a
cookie-k adminisztrátora: Google LLC, székhelye USA),
 általános és anonim statisztikai adatok gyűjtése elemző eszközök segítségével (pl. Google Analytics, a cookie-k
adminisztrátora: Google LLC, székhelye USA),
 A Felhasználó preferenciái felhasználásával választott reklámtartalmak bemutatása internetes reklámeszközök
felhasználása révén
(pl. Google AdSense, a cookie-k adminisztrátora: Google LLC székhelye USA ),
 Bejelentkezés a webhelyre külső közösségi oldal segítségével (pl. Facebook.com, a cookie-k adminisztrátora: Facebook Inc,
székhelye USA, vagy Facebook Ireland, székhelye Írország; Google.com, a cookie-k adminisztrátora: Google LLC, székhelye
USA),
 interaktív funkciók használata a webhely népszerűsítése céljából, közösségi oldalak segítségével (pl. Instagram.com, a
cookie-k adminisztrátora: Instagram LLC, székhelyeUSA; Facebook.com, a cookie-k adminisztrátora: Facebook Inc, székhelye
USA, vagy Facebook Ireland, székhelye Írország; Pinterest.com, a cookie-k adminisztrátora: Pinterest Inc., székhelye USA),
 vélemények bemutatása a webhely oldalain, amely vélemények külső honlapokról származnak (pl. Ceneo.pl, a cookie-k
adminisztrátora: Opineo Sp. z o.o., székhelye Wrocław, Lengyelország),
 a felhasználók véleménynyilvánítása (pl. YourCX, a cookie-k adminisztrátora: YourCX Sp. z o.o., székhelye Wrocław,
Lengyelország),
 interaktív funkciók használata a webhely népszerűsítése céljából a közösségi oldalakon (pl Facebook.com, a cookie-k
adminisztrátora: Facebook Inc, székhelye USA, vagy Facebook Ireland, székhelye Írország)
A webhelyünkön használt cookie fájlok listája alább elérhető, valamint a böngészőprogramod eszközeivel bármikor
ellenőrizhető.
A LEGFONTOSABB COOKIE FÁJLOK LISTÁJA
gomez.hu

Cookie fájl neve
_dc_gtm_UA-*
_ga
_gid
banners_*
box-page-top-cookie-*
cc_cookie_accept
cc_cookie_decline
cookie_name
PHPSESSID

_gali

Működés leírása
A Google címkekezelő használja a Google Analytics szkriptcímke betöltésének irányítására. A
munkamenet végén lejár.
Egyedi azonosítót rögzít, a webhely felhasználó általi használatának módjára vonatkozó
statisztikai adatok létrehozása céljából. 12 óra elteltével lejár.
Egyedi azonosítót rögzít, a webhely felhasználó általi használatának módjára vonatkozó
statisztikai adatok létrehozása céljából. 12 óra elteltével lejár.
Információs banner az oldalon. 12 óra elteltével lejár.
Felső hirdetési banner megjelenítése. 30 nap elteltével lejár.
Cookie fájlok mentésének elfogadása. 12 óra elteltével lejár.
Cookie fájlok mentésének elutasítása. 12 óra elteltével lejár.
Cookie neve. 30 nap elteltével lejár, és új jön létre.
Olyan munkamenet cookie fájl, ami a csak böngészés munkamenet idején jön létre és
létezik. Szükséges a weboldal megfelelő működéséhez.
Ez a fájl általában az oldal első megnyitása alkalmával kerül mentésre a böngészőben. Ha a
böngészőprogram operátora törli a cookie fájlt a böngészőből, majd ismét felkeresi a
gomez.hu weboldal, az új _gali fájl más egyedi azonosítóval kerül mentésre. Az esetek nagy
részében ez a cookie fájl szolgál az egyedi felhasználók azonosítására a gomez.hu
weboldalon, és a fájl az oldal minden egyes megjelenítése alkalmával aktualizálásra. Ezen
kívül ez a cookie fájl egyedi azonosítóval van ellátva, amelyet a Google Analytic használ a
cookie fájl érvényességének és elérhetőségének biztosítására mint kiegészítő biztonsági
eszköz. Egy év elteltével lejár.

018a104ff75b939e1d8c13547be Munkameneti cookie fájl, amely csak a felhasználó bejelentkezésének ideje alatt jön létre és
a6c5f
létezik. Szükséges a Felhasználó profiljának megfelelő működéséhez. Kijelentkezés után lejár.
_gat_UA-*

A felhasználók megkülönböztetésére szolgáló fájl. 10 perc elteltével lejár.

Config1.veinteractive.com

Cookie fájl neve

Működés leírása

Opt-out

Olyan cookie fájl, amely más cookie fájlok elkerülésére szolgál. A cookie-blokkolás
elfogadásával ez cookie blokkolja egyes meghatározott webhelyek vagy hirdetők cookie
fájljait a böngészőprogramban. Alapvetően lehetővé teszi azt, hogy megállapítsuk, ha nem
akarsz részt venni valamely célzott reklámban, profilozásban, vagy a böngészésed
követésében. Ez a cookie fájl csak bizonyos más cookie-kat blokkol egy meghatározott
webhelyről, nem tekinthető általános cookie-tiltó eszköznek, ami minden webhelyre
érvényes. A cookie fájlok a böngésző beállításaiban kezelhetők.

Bid.g.doubleclick.net

Cookie fájl neve

Működés leírása

IDE

A Google DoubleClick által használt fájl, feladata a felhasználó webhelylátogatási
tevékenységének rögzítése és jelentése egy hirdető reklámjainak megtekintése és a
hirdetésre kattintás után, célja a felhasználó felé irányított és megnyitott reklámok
hatékonyságának mérése.

DSID

Ezek a cookie fájlok nem tartalmaznak semmilyen információt, ami a felhasználó
azonosítására szolgálna. Egyes esetekben a cookie kiegészítő azonosítót tartalmaz, ami
kinézetében cookie azonosítóra hasonlít. Ez az azonosító olyan reklámkampány azonosítására
szolgál, amiben a felhasználó korábban részt vett, de a felhasználóra vonatkozó személyes
adatok nem találhatók meg benne. 2 év elteltével lejár.

audiencemanager.de

Cookie fájl neve

Működés leírása

IDE

A Google DoubleClick által használt fájl, feladata a felhasználó webhelylátogatási
tevékenységének rögzítése és jelentése egy hirdető reklámjainak megtekintése és a
hirdetésre kattintás után, célja a felhasználó felé irányított és megnyitott reklámok
hatékonyságának mérése.

Nano
NmpAddThis

Zanox reklámhálózat. 179 nap elteltével lejár.
Zanox reklámhálózat. 19 nap elteltével lejár.

NmpAppNexus

Zanox reklámhálózat. 19 nap elteltével lejár.

Npr

A látogató földrajzi helymeghatározási adatait gyűjti NPR szolgáltatás segítségével abból a
célból, hogy a megfelelő tartalmat ossza meg a felhasználóval, köztük a közeli tagállomás
tartalmát. A helymeghatározásra vonatkozó adatok általános információkból állnak, földrajzi
szélesség és hosszúság alapján (ha a felhasználó bekapcsolja a helymeghatározásra szolgáló
NPR applikációt a mobil eszközén) vagy az NPR meghatározhatja közelítőleg a felhasználó
helyzetét a látogató számítógépének vagy hordozható eszközének IP címe alapja.

NmpDBM

Zanox reklámhálózat. 19 nap elteltével lejár.

onaudience.com

Cookie fájl neve
cookie

Működés leírása
10 nap elteltével lejár..

done_redirects*
_snrs_uuid

13 nap elteltével lejár..
A vásárló egyedi változó azonosítója. 10 nap elteltével lejár.

_snrs_p

A vásárló UUID azonosítójának, első látogatása idejének, utolsó látogatása idejének,
látogatásai számának, a munkamenetek számának, a munkamenetek hosszúságának
mentésére szolgál. 10 nap elteltével lejár.

_ga

Egyedi azonosítót regisztrál statisztikai adatok generálása céljából, arra vonatkozólag, hogy a
felhasználó milyen módon használja a weboldalt. 2 év elteltével lejár.

_snrs_puuid

A vásárló egyedi állandó azonosítója. 10 év elteltével lejár.

_gid

Egyedi azonosítót regisztrál statisztikai adatok generálása céljából, arra vonatkozólag, hogy a
felhasználó milyen módon használja a weboldalt. 24 óra elteltével lejár.

google.com

Cookie fájl neve

Működés leírása

NID

NID típusú cookie fájlok, amelyeket a Google használ abból a célból, hogy megjegyezze a
felhasználó egyedi preferenciáit és más információkat, különös tekintettel a nyelvhasználatra
(pl. magyar nyelv), a megjelenített keresési találatokra az oldalon (pl. 10 vagy 20) valamint a
Google SafeSearch ki- és bekapcsolására.

dv

Ez a cookie fájl általában az oldal első megnyitása alkalmával kerül mentésre a
böngészőprogramba. Ha a böngészőprogram operátora törli a cookie fájlt a böngészőből,
majd ismét felkeresi a gomez.hu weboldal, az új _gali fájl más egyedi osítóval kerül mentésre.
Az esetek nagy részében ez a cookie fájl szolgál az egyedi felhasználók azonosítására a
gomez.hu weboldalon, és a fájl az oldal minden egyes megjelenítése alkalmával
aktualizálásra. Ezen kívül ez a cookie fájl egyedi azonosítóval van ellátva, amelyet a Google
Analytic használ a cookie fájl érvényességének és elérhetőségének biztosítására mint
kiegészítő biztonsági eszköz. Egy év elteltével lejár.

google.pl

Cookie fájl neve

Működés leírása

NID

NID típusú cookie fájlok, amelyeket a Google használ abból a célból, hogy megjegyezze a
felhasználó egyedi preferenciáit és más információkat, különös tekintettel a nyelvhasználatra
(pl. magyar nyelv), a megjelenített keresési találatokra az oldalon (pl. 10 vagy 20) valamint a
Google SafeSearch ki- és bekapcsolására.

CONSENT

Beleegyezés a cookie fájlok használatába.

1P_JAR

A Google arra használja ezt a cookie fájlt, hogy a hirdetéseket a felhasználó érdeklődése
szerint jelenítse meg.

facebook.com

Cookie fájl neve

Működés leírása

fr

A Facebook által használt fájl reklámtermékek eljuttatása céljából a felhasználónak, pl. mint
valós idejű árak külső hirdetőktől. 3 hónap elteltével lejár.

dpr
reg_ext_ref

A Megoszt és Kedvel gombok használatának kezelése. A munkamenet végén lejár.
Az első megnyitott Facebook oldal URL címe. A munkamenet végén lejár.

reg_fb_gate
reg_fb_ref
wd

Az utolsó megnyitott Facebook oldal URL címe. A munkamenet végén lejár.
Külső hivatkozás URL címe. A munkamenet végén lejár.
A böngészőablak mérete. A munkamenet végén lejár.

datr

Beállított "datr" cookie fájl, amikor az internetes böngészőprogram hozzáférést kap a
facebook.com webhelyhez (az iframe közösségi plugin kivételével), ez a cookie fájl segít
nekünk azonosítani a gyanús bejelentkezési aktivitást a felhasználó biztonsága érdekében.
Például a kétes aktivitás megjelölésére használjuk, ami lehet: sikertelen bejelentkezés vagy
kísérlet spam fiókok létrehozására stb. 2 év elteltével lejár.

presence
xs

Chat állapota. A munkamenet végén lejár.
Munkamenetek és kulcsok száma. 1 hónap elteltével lejár.

act

Időbélyeg és felhasználói tevékenység számláló. A munkamenet végén lejár.

SZERVER NAPLÓFÁJLOK

Az összegyűjtött szerver naplófájlok nem meghatározott ideig kerülnek megőrzésre, a
gomez.hu internetes honlap adminisztrációját segítő statisztikák generálása céljából.
Általános információk

Összefoglaló jellegű adatokról van szó, amelyek nem tartalmaznak a gomez.hu internetes
honlapot megnyitó felhasználó azonosítására szolgáló információt. A naplófájlok tartalma
nem látható olyan személyek számára, akik nem kapcsolódnak a gomez.hu internetes honlap
kezeléséhez

A gomez.hu naplófájljaiban
tárolt információk

A gomez.hu internetes honlap naplófájljai a következő információk találhatók:
§ a számítógép nyilvános IP címe, ahonnan a lekérdezés érkezett (ez lehet közvetlenül a
felhasználó számítógépe),
§ a hitelesítési folyamat során megadott felhasználónév,
§ a lekérdezés ideje,
§ http kérés első sora,
§ http válaszkód,
§ a szerver által küldött byte-ok száma,
§ a felhasználó által korábban meglátogatott oldal URL-címe (hivatkozási link) - abban az
esetben, ha a gomez.hu webhelyre való átirányítás egy linken keresztül történt,
§ információk a felhasználó böngészőjéről,
§ információk a hibákról, amelyek a http tranzakció során következtek be,
§ információ a cookie fájlokról,
§ információ a munkamenetről.

