COOKIE-K KEZELÉSE

A Coca-Cola cookie-kat szeretne küldeni a számítógépedre, hogy a webhelyeinken
szerzett felhasználói élményt megnöveljük a jatek.woah.com webhelyen.
Az uniós előírások értelmében tájékoztatunk arról, hogyan használjuk a cookie-kat.
A Coca-Cola Company jelen Cookie Szabályzata (a „Cookie Szabályzat”) az NV Coca-Cola Services SA
(székhely: Chaussée de Mons 1424, 1070 Brüsszel) (a továbbiakban: a „Coca-Cola" vagy „nekünk”)
tulajdonában és kezelésében lévő azon honlappal összefüggésben használt különböző típusú
cookiekat ismerteti, ahonnan a Cookie Szabályzat elérhető (az „Oldal”). A személyes adatok
kezelésének jelen Cookie Szabályzatban bemutatott eszközeit és céljait a Coca-Cola határozza meg,
ezért a Coca-Cola a 2016/679 EU rendelet értelmében adatkezelőnek minősül.
Számunkra fontos, hogy megóvjuk a személyes adataidat, és nyíltan beszéljünk azok felhasználási
módjáról. Az információk tájékoztató jellegűek, és segítenek abban, hogy a webhelyeinken eltöltött
idő élvezetes legyen.
Tehát: mi az a cookie?
Kisméretű, adatokat tartalmazó szövegfájl, ami egy webhely felkeresésekor tárolódik a gépeden. A
célja, hogy a webhelyek megjegyezzék, mivel foglalkoztál az ott töltött idő alatt. Így tárolja például azt
az adatot, hogy bizonyos linkekre vagy oldalakra rákattintottál-e, beléptél-e a felhasználóneveddel
vagy olvastál-e bizonyos oldalakat a webhelyen hónapokkal vagy akár évekkel korábban.
Többféle cookie típus létezik, és nélkülük a webhelyek nem az általad megszokott módon működnek.
Például a bejelentkezés engedélyezéséhez szükséges cookie nélkül a weboldal nem fogja tudni
megjeleníteni a profilodat. Vagy a weboldal „elnézést kérünk, de be kell jelentkezned” üzenetet fog
küldeni minden egyes alkalommal, mivel nem fog emlékezni arra, hogy Te ki vagy.
A Coca-Cola webhelyei is cookie-k segítségével biztosítják a legjobb felhasználói élményt, és csakis a
legszükségesebb és leghasznosabb cookie-kat alkalmazzák.
Az új szabályozásoknak megfelelően felsoroltuk a webhelyen használt cookie-k típusait, így
eldöntheted, hogy megtartod őket, törlöd a már meglévőket, vagy mindet letiltod a webhelyeink
felkeresésekor.
Milyen típusú cookie-k találhatók a Coca-Cola webhelyein?
1) Feltétlenül szükséges cookie-k
Ezek a cookie-k alapvető fontosságúak ahhoz, hogy látogatóink böngészhessék a weboldalakat, és
használhassák azok funkcióit. Ezek nélkül a szolgáltatások nyújtása, a regisztráció és a bejelentkezés
nem lehetséges. Nem gyűjtenek rólad marketingcélokra felhasználható információkat, és nem jegyzik
meg, hol jártál az interneten.

2) Teljesítmény cookie-k
Ezek a cookie-k a webhelyek felhasználásának módjáról gyűjtenek információt, például hogy melyik
lapokat nyitod meg a leggyakrabban, vagy hogy kapsz-e hibaüzeneteket. Nem gyűjtenek az
azonosításodra alkalmas adatokat, minden információ anonim. Kizárólag a webhely működésének
fejlesztését szolgálják.
3) Funkcionális Cookie-k
Ezek a cookie-k megjegyzik a választásaidat (pl. felhasználóneved, nyelvbeállítások, régiód), és
személyre szabott funkciókat nyújtanak. Emlékezhetnek a szöveg méretével, betűmérettel vagy a
weboldalak más, általad testre szabható részeivel kapcsolatban kért módosításokra. Általad kért
szolgáltatásokat is nyújthatnak, mint például egy videó megnézése vagy valamely blog kommentálása.
Az általuk gyűjtött adatok anonimmá tehetők. Ezek a cookie-k nem alkalmasak más webhelyeken
történő böngészési tevékenység nyomon követésére.
4) Célzott cookie-k
Ezek a cookie-k a hozzád és az érdeklődési körödnek megfelelő hirdetéseket és üzeneteket jelenítenek
meg. Olykor más webhelyekhez, pl. a Facebookhoz kapcsolódnak.
A felsorolt négy típuson kívül még kétféleképpen osztályozhatók a cookie-k: ideiglenesek
(munkamenet cookie-k) és hosszabb távúak (maradandó cookie-k).
•

‘A munkamenet cookie-k kizárólag egy munkamenet erejéig tárolják az elvégzett műveleteket.
A munkamenet a webhely megnyitásával kezdődik és a webhely bezárásával fejeződik be.
Ekkor ezek a cookie-k végleg törlésre kerülnek.

•

A maradandó cookie-k adott ideig a telefonodon vagy a számítógépeden maradnak. Egy adott
webhely felkeresésével automatikusan aktiválódnak.

A cookie-k lehetnek még saját (belső) vagy harmadik féltől származó (külső) cookie-k. A belső cookiekat az általad felkeresett Coca-Cola webhely, míg a külső cookie-kat valaki más állítja be. A Coca-Cola
kizárólag olyan külső cookie-k elhelyezését engedélyezi, melyeket a márka jóváhagyott.

Cookie kategóriák a jatek.woah.com webhelyen
1) Feltétlenül szükséges cookie-k
Coca-Cola “Feltétlenül szükséges” cookie-kat használ annak érdekében, hogy:
•
•
•

Emlékezzen például azokra az információkra, amelyet formanyomtatványokon töltesz ki,
amikor ugyanabban a böngészőben különböző oldalakra látogatsz
Úgy azonosítson Téged, hogy be vagy jelentkezve a www.jatek.woah.com oldalra
Annak ellenőrzésére, hogy a megfelelő szolgáltatásba jelentkeztél-e be a webhelyünkön,
amikor annak működésén épp módosítunk.

•
A Coca-Cola által “Feltétlenül szükséges”-ként kategorizált cookie-kat NEM használjuk:

• Termékek és szolgáltatások hirdetésére használható információk gyűjtésére
• Nem jegyzi meg a beállításaidat és a felhasználónevedet a látogatásod után
A webhely használatával elfogadod a feltétlenül szükséges cookie-k használatát. Amennyiben ezen
cookie-k fogadását letiltod, nem tudjuk garantálni a biztonságodat, valamint a webhely megfelelő
működését.
Íme a Coca-Cola által létrehozott, feltétlenül szükségesként besorolt cookie-k listája:
Cookie Név
Cookie Típusa
Cookie Lejárati Ideje (a cookie betöltésétől számítva)
Kategória
Felhasználás
Leírás
WT_FPC
Maradandó cookie
10 év
Közepes
Analitikus
Ez egy Webtrends látogatói cookie és azt a munkamenet fenntartására és a felhasználók azonosítására
használják.
__utma
Maradandó cookie
2 év
Közepes
Analitikus
Google Analytics: Ezeket a cookie-kat arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk arról, hogy a
látogatók hogyan használják a honlapunkat. Az információt jelentések összeállítására és arra
használjuk, hogy a weboldal fejlesztésében nyújtson segítséget. A cookie-k anonim módon gyűjtik az
információt, ideértve az oldal látogatóinak számát, hogy a látogatók honnan mentek rá az oldalra és,
hogy milyen oldalakat látogattak meg.
__utmb
Maradandó cookie
30 perc

Közepes
Analitikus
A fentieknek megfelelően
__utmc
Munkamenet cookie
Alacsony vagy nincs
Analitikus
A fentieknek megfelelően
__utmz
Maradandó cookie
6 hónap
Közepes
Analitikus
A fentieknek megfelelően
2) Teljesítmény cookie-k
A Coca-Cola “Teljesítmény” cookie-kat használ annak érdekében, hogy:
•
•
•

a Webhely használatával kapcsolatos statisztikákat készítsen
A fellépő hibákat mérje a webhely fejlesztésének segítése érdekében
A honlap különböző megjelenéseit tesztelje

A Coca-Cola által teljesítmény cookie-ként besorolt cookie-k NEM kerülnek felhasználásra az alábbi
célokból:
•

Nem jegyzik meg a beállításaidat és a felhasználónevedet a látogatásod után

A webhely használatával elfogadod a teljesítmény cookie-k használatát. Ha nem használod a cookiekat, nem tudjuk számodra garantálni a webhely megfelelő működését.
Íme a teljesítmény cookie-ként besorolt külső cookie-k listája:
Cookie Név
Cookie Típusa
Cookie Lejárati Ideje (a cookie betöltésétől számítva)
Kategória

Felhasználás
Leírás
ACOOKIE
Maradandó cookie
3 év, 290 nap
Lehetőség
Analitikus
pid
Maradandó cookie
2 év
Lehetőség
Közösségi háló
PREF
Maradandó cookie
1 hét, 10 óra
Lehetőség
Média
VISITOR_INFO1_LIVE
Maradandó cookie
7 hónap, 3 hét
Lehetőség
Média
A fentieknek megfelelően
3) Funkcionális Cookie-k
A Coca-Cola “Funkcionális” cookie-kat alkalmaz, hogy:
•
•
•

Emlékezzen az általad alkalmazott beállításokra, mint például elrendezés, szöveg mérete,
preferenciák és színek
Emlékezzen arra, hogy megkérdeztünk-e már Téged, hogy ki akarod-e tölteni a felmérést
Mutassa, hogy mikor vagy bejelentkezve a weboldalra (amennyiben releváns)

•

Információkat osszon meg a weboldal szolgáltató partnereivel. A megosztott információ
mindössze a szolgáltatás, a termék vagy a funkció működésének gördülékenységéhez kell, más
célra nem kerül felhasználásra.

•
A Coca-Cola által funkcionális cookie-ként besorolt cookie-k NEM kerülnek felhasználásra az alábbi
célokból:
•

Arra, hogy a honlapunkon vagy más honlapunkon hirdetésekkel célozzunk meg Téged.

Néhány cookie-t más cégek felügyelnek a nevünkben, de azt nem engedélyezzük nekik, hogy a cookiekat a felsorolt célokon túl másra is használják.
Eldöntheted, hogy ezeket a cookie-kat engedélyezed-e vagy sem, de amennyiben ezen cookie-k
fogadását letiltod, lehetséges, hogy nem tudunk egyes szolgáltatásokat biztosítani. Ha úgy döntesz,
hogy nem használod őket, az azzal is járhat, hogy rendszerünk nem jegyezi meg, ha lemondtál egy
adott szolgáltatásról.
4) Célzott cookie-k
Bár néha használunk célzott cookie-kat, nem használunk semmilyen hirdetési cookie-t.
A Coca-Cola a következő célokra használja a „célzott” cookie-kat:
•

A közösségi hálózatokhoz, pl. Facebook-hoz kapcsolódáshoz. Ezt az információt a közösségi
hálózatok esetleg arra használhatják, hogy célzott hirdetéseket juttassanak el Hozzád.

Eldöntheted, hogy használod-e a cookie-kat vagy sem, de ha úgy döntesz, hogy nem, akkor pár
szolgáltatásunk nem fog működni. Az összes ilyen cookie-t más cégek kezelik, így azok saját eszközeit
is használhatod a cookie-k leállítására.
Cookie-k törlése
Ha úgy döntesz, hogy inkább mellőzöd a cookie-k használatát, csak töröld ki őket a böngésződ cookiemappájából. A böngésződet úgy is beállíthatod, hogy blokkolja a cookie-kat, vagy figyelmeztető
üzenetet jelenítsen meg egy cookie tárolása előtt.
Számos különböző böngésző létezik, így nem adunk mindegyik használatához útmutatást, azonban ha
további kérdéseid merülnek fel javasoljuk az ‘All About Cookies’ webhely meglátogatását.
Ha Windows Explorer böngészőt használsz, ezt kell tenned:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kattints a 'Windows Explorer’-re.
Kattints a „Keresés” gombra az eszköztárban.
Írd be a „cookie” szót a „Mappák és fájlok” kereső mezőbe.
Válaszd a „Sajátgép” helyet a „Keresés helye” legördülő menüben.
Kattints a „Keresés most” parancsra.
Válaszd ki és nyisd meg a beolvasott mappákat.
A cookie fájl kijelöléséhez kattints az adott cookie fájlra.
Nyomd meg a „Törlés” billentyűt a cookie fájl törléséhez.

Ha a rendszerben nincs Windows Explorer, kattints a „Start” menü „Súgó” elemére, és keress rá a
„cookie-k” szóra, hogy megtaláld a mappát.
Ha ezzel megvagy, előfordulhat, hogy néhány szolgáltatás nem fog működni a webhelyünkön (vagy
más webhelyeken).
Coca-Cola elérhetősége
Ha kérdésed van a cookie-k általunk történő felhasználásáról, írj nekünk: info@mail.jatek.woah.com
További információ
Ha további információt szeretnél a cookie-król, látogass el az alábbi webhelyek bármelyikére.
További hasznos információ a cookie-król:
http://www.allaboutcookies.org
Internetes Reklámszövetség (Internet Advertising Bureau)
Az internetes hirdetési ágazat útmutatója a viselkedésalapú hirdetéshez és az online adatvédelemhez:
http://www.youronlinechoices.eu
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara
Az ICC (Nemzetközi Kereskedelmi Kamara) cookie útmutatójáról tájékoztatás az alábbi linken található:
http://www.cookielaw.org/media/1096/icc_uk_cookiesguide_revnov.pdf

