Cookie szabályzat
antikvarium.hu
Az alábbi Cookie szabályzat az Adatkezelési tájékoztatónk részét képezi. Cégünkről, valamint az
általunk alkalmazott adatvédelmi eljárásokról az Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat
részletesebben.
Mi az a cookie?
Az Antikvárium.hu Kft. által üzemeltetett weboldal böngészése közben az antikvarium.hu kiszolgáló
szerver úgynevezett cookie-kat helyez el a weboldalt böngésző számítógépén. A cookie "egy
információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek
minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-kat maga a web szerver hozza létre a
böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek
tárolásra."1
Bővebb információ a cookie-król a Wikipedián ide kattintva érhető el.
Az antikvarium.hu weboldal használatával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldal
cookie-kat használjon ennek a Cookie szabályzatnak megfelelően. Ha a felhasználó nem ért egyet a
cookie-k lent vázolt módon és céllal történő használatával, böngészőjének ennek megfelelő
beállításával a cookie-k használatát megakadályozhatja (ennek negatív hatása lehet az
antikvárium.hu oldalain a felhasználói élményére), vagy dönthet úgy, hogy nem használja az
antikvárium.hu rendszert.
Milyen célra használ az antikvárium.hu rendszer cookie-kat?
•

Bejelentkezést követően felhasználót azonosító (session) cookie
Ezen cookie-k biztosítják, hogy a bejelentkezést követően az antikvárium.hu rendszerben a
weblapok közötti böngészés során a szerver számára biztosított legyen az az információ, hogy az
adott látogató melyik regisztrációhoz tartozik.
•

Az antikvárium.hu weboldalainak gyorsabb kiszolgálását biztosító (persistent) cookie
Bizonyos, a weboldalon kiírt adatokat, melyek nem változnak nagy gyakorisággal (pl. felhasználó
vezetékneve, felhasználói név) az antikvárium.hu rendszer cookie-ban tárolja, hogy ne kelljen
minden weboldal megtekintéskor adatbázisból lekérdezni.
•

Analitika, követés cookie
Ezek a cookie-k annak megértését segítik, hogy a felhasználók hogyan lépnek kapcsolatba az
antikvárium.hu rendszerrel azáltal, hogy információt szolgáltatnak a meglátogatott
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weboldalakról, arról, hogy mennyi időt töltenek az oldalon. Ez elősegíti a rendszer
teljesítményének javítását.
Az antikvárium.hu rendszer által használt cookie-k
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Felhasználás célja
Megőrzi a felhasználók
állapotát az oldalkérések
között.
Megőrzi a felhasználók
állapotát az oldalkérések
között.
Elrejti a felhasználók
személyes testreszabását a
Live Chatben.
Tárolja mikor használta a
felhasználó utoljára a
LiveChatet.
Elrejti a felhasználók
személyes testreszabását a
Live Chatben.
Megjegyzi a felhasználó által
választott nyelvet.
Elrejti a felhasználók
személyes testreszabását a
Live Chatben.
Elrejti a felhasználók
személyes testreszabását a
Live Chatben.
Naplózza a látogató
böngészőjét és számítógépét.
Adatokat gyűjt arról, hogy
hányszor látogatott meg a
felhasználó a weboldalon,
valamint az első és a
legutóbbi látogatás dátumát.
Regisztrálja az időbélyeget a
weboldal elérésének pontos
időpontjával.
Regisztrálja az időbélyeget a
weboldal elhagyásának
pontos időpontjával.
A szerver kérések sebességét
lassítja.
Adatokat gyűjt arról, honnan
jött a felhasználó, milyen
keresőmotort használt,
milyen linket kattintottak, és
milyen keresett kifejezést
használták.
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Regisztrálja az egyedi
azonosítót, amely statisztikai
adatokat generál arra nézve,
hogy a látogató hogyan
használja a webhelyet.
A szerver kérések sebességét
lassítja.
Regisztrálja az egyedi
azonosítót, amely statisztikai
adatokat generál arra nézve,
hogy a látogató hogyan
használja a webhelyet.
Újra befogadja azokat a
látogatókat, akik valószínűleg
az ügyfelek felé konvertálják
a látogatók online
viselkedését a webhelyeken.
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A látogató eszközéről és
viselkedéséről a Google
Analytics részére küld
adatokat. A látogatókat az
eszközökön és a
marketingcsatornákon
keresztül követheti.
Olyan reklámtermékeket
kínál, mint a valós idejű
licitálás harmadik féltől
hirdetők.
A Facebook naplójában lévő
oldalak megjelenítésének
regisztrálása.
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Google DoubleClick

A mobileszközökön egyedi
azonosítót regisztrál a
földrajzi GPS-hely alapján
történő követés
engedélyezéséhez.
Regisztrálja és jelenti a
webhely felhasználójának
tevékenységét, a hirdetők
hirdetéseinek megtekintése
vagy kattintása után azzal a
céllal, hogy mérje a hirdetés
hatékonyságát és célzott
hirdetéseket jelenítsen meg a
felhasználónak.
Egy egyedi azonosítót
regisztrál, amely azonosítja a
visszatérő felhasználó
eszközt. Az azonosítót célzott
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hirdetésekre használják.
Regisztrál egy olyan egyedi
azonosítót, amelyet a Google
használ a statisztikák
megőrzéséhez annak
érdekében, hogy a látogató
hogyan használja a YouTube
videókat a különböző
webhelyek között.
Ellenőrzi, hogy a felhasználó
böngészője használ-e cokkiekat.
Megpróbálja becsülni a
felhasználók sávszélességét
az integrált YouTube-videók
oldalain.
Egy egyedi azonosítót
regisztrál, hogy statisztikákat
tartson a YouTube által a
felhasználó által megtekintett
videókról.
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Külső szolgáltatók
Tájékoztatjuk, hogy az antikvárium.hu web alapú szolgáltatásainak működéséhez külső webanalitikai
és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe. Az antikvárium.hu ezúton tájékoztatja a
szolgáltatásait használókat az egyes adatokon szerződött partnerei által – az antikvárium.hu-tól
függetlenül – végzett tevékenységről. Ön mint felhasználó a weboldal használatával hozzájárul a
személyéhez kapcsolódó információk alábbi célból és módon történő kezeléséhez.

Az antikvárium.hu a Google LLC. Google Analytics, a Google LLC. Google Adwords, a Google LLC.
Google DoubleClick és a Google LLC. Youtube szolgáltatását weboldala keretében használja. A
Google Analytics, a Google Adwords, a Google DoubleClick és a Youtube cookie-kat használ abból a
célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges oka az, hogy az Ön
érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy
weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Google segítségével.
A cookie által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google LLC. egyesült
államokbeli szerverein tárolja. A Google LLC. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek
részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google LLC. megbízásából
feldolgozzák
az
információkat.
A
Google
LLC.
Adatvédelmi
irányelvei
a
http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google LLC. weboldalán a
Google LLC. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre
szabásáról
további
hasznos
információk
találhatóak:
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.
Amennyiben az ilyen típusú adatkezeléssel nem ért egyet, akkor ezt Ön is beállíthatja ennek
megfelelően. Azonban ebben az esetben is kaphat tőlünk megkereséseket, de ezek a megkeresések
nem lesznek az Ön érdeklődési körére szabottak.
A
Google
adatkezelésének
beállításait
https://myaccount.google.com/u/1/privacycheckup?utm_source=ppemail&utm_medium=email&utm_campaign=EU&pli=1"

itt

módosíthatja:

Cookie-k kontrollálása és törlése
A legtöbb böngésző alapértelmezetten úgy van beállítva, hogy fogadja a cookie-kat. Ezen beállítási
alapértelmezés megváltoztatható, hogy blokkolja a cookie-kat, vagy figyelmeztetést adjon a
böngésző, amikor új cookie kerül beállításra a böngészőben, ill. az eszközön. A böngésző
információkban vagy a segítség menüpontban bővebb tájékoztatás érhető el a cookie-k kezeléséről.
Ha amennyiben Ön szeretné letiltani, blokkolni az ehhez a weboldalhoz tartozó cookie-kat, vagy
törölni a már kihelyezetteket, megteheti a böngészője beállításaiban. Az Ön számítógépét érintő sütik
beállítását szabályozhatja böngészőjében, ill. a harmadik féltől származó sütikről és azok beállításairól
az alábbi weboldalon tud tájékozódni:
http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices
A cookie-k beállításait az alábbi böngészőkben az alábbi oldalakon keresztül érheti el:
Sütik használatának szabályozása Mozilla Firefox böngésző alatt
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Sütik használatának szabályozása Google Chrome böngésző alatt
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Sütik használatának szabályozása Internet Explorer böngésző alatt

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Sütik használatának szabályozása Opera böngésző alatt
http://help.opera.com/opera/Windows/2393/en/controlPages.html#manageCookies
Felhívjuk a figyelmet, hogy az antikvárium.hu által használt cookie-k kikapcsolása esetén csökkent
felhasználói élmény mellett az elvárttól eltérő működés is tapasztalható lehet, ill. bizonyos (pl.
bejelentkezéshez kötött) funkciók elérése nem garantált.

