COOKIE SZABÁLYZAT
NYERNÉL EGY MERCEDEST A MOL MOVE-VAL?
FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ NEM-ÜZEMANYAG TÍPUSÚ TERMÉKEKKEL A KIJELÖLT MOL
TÖLTŐÁLLOMÁSOKON:

Mik azok a „sütik”?
A sütik kis szöveges fájlok, amelyeket a webhelyek az Ön eszközén helyeznek el, miközben
böngészik rajtuk. Ezeket az Ön webböngészője dolgozza fel és tárolja, ezek munkamenethez
köthető sütik (a böngésző kilépése után törlésre kerül) vagy állandó sütik (látogatás után is az
eszközén maradnak).

Mire használhatók a „sütik”?
Széles körben használják a weboldalak hatékonyabb működésének elősegítésére, valamint az
oldal tulajdonosainak tájékoztatására. A sütik lehetővé teszik a webhely számára, hogy
felismerje a felhasználókat, akik már korábban meglátogatták az oldalt és segítenek megérteni
a felhasználói preferenciákat. A sütik adatokat szolgáltatnak arról, hogy a webhely melyik része
a legnépszerűbb, mert megmutatják, hogy a felhasználók mely oldalakra lépnek be és mennyi
időt töltenek ott. Az adatok tanulmányozásával a webhelyek jobban tudnak igazodni a
felhasználói igényekhez, hogy még változatosabb felhasználói élményt nyújthassanak.
Ezenkívül sütiket használnak annak biztosítására, hogy a következő látogatások alkalmával
megjelenített információk megfeleljenek a felhasználói elvárásoknak (személyes azonosítás
nélkül).

Süti típusok
Általánosságban elmondható, hogy a sütik besorolásának három különböző módja van: mennyi
ideig tartanak, honnan érkeznek és milyen célt szolgálnak.

Időtartam
•
•

Munkamenethez köthető sütik – Ezek a sütik ideiglenesek, a böngésző bezárásakor
(vagy a munkamenet végén) automatikusan lejárnak.
Állandó sütik – Ez a kategória magába foglalja az összes olyan sütit, amelyek a
merevlemezen maradnak mindaddig, amíg Ön vagy a böngésző nem törli őket, a süti
lejárati dátumától függően (pl. nyelvi beállítások, felhasználónév és jelszó vagy süti
beállítások, amiket így nem kell minden további látogatás alkalmával újra megadnia).

Forrás
•
•

Első féltől szárazó sütik – Ezeket a sütiket közvetlenül az Ön által felkeresett webhely
helyezi el az Ön készülékén és csak az a webhely tudja olvasni őket.
Harmadik féltől szárazó sütik – Ezeket a sütiket nem a meglátogatott webhely, hanem
egy harmadik fél, például egy hirdető vagy egy elemző rendszer (pl. YouTube,
Facebook, Twitter, Google Analytics) helyez el az Ön eszközén.

Cél
•

•

•

•

Szigorúan szükséges sütik – Ezek a sütik elengedhetetlenek a weboldal böngészéséhez
és annak alapvető funkcióinak használatához, mint például a webhely biztonságos
területeinek eléréséhez. Mivel ezek a sütik szükségesek a webhely működéséhez, a
tulajdonosoknak nem kell beleegyezést kérniük a felhasználótól ahhoz, hogy ilyen
szigorúan szükséges sütiket helyezzenek el eszközeiken.
Beállításhoz köthető sütik – Más néven „funkcionalitási sütik”, ezek a sütik teszik
lehetővé a webhely számára, hogy emlékezzen az Ön által korábban hozott döntésekre,
például milyen nyelvi beállítást preferál, melyik régióról szeretne időjárásjelentést kérni
vagy mi az Ön felhasználóneve és jelszava, így automatikusan be tud jelentkezni.
Statisztikai sütik – Más néven „teljesítményi sütik”, amik információkat gyűjtenek a
webhelyhez kapcsolható felhasználói szokásokról, például mely oldalak a
leglátogatottabbak és mely linkekre kattintottak a legtöbben. Mindez összesített,
anonimizált, ebből semmi sem használható fel az Ön azonosítására. Egyedüli céljuk a
weboldal funkcióinak javítása, ebbe beletartozik a harmadik féltől származó analitikai
szolgáltatások sütijei is, mindaddig, amíg a sütiket kizárólag a felkeresett webhely
tulajdonosa használja fel.
Marketing sütik – Ezek a sütik nyomon követik online tevékenységét, hogy segítsenek
a hirdetőknek relevánsabb hirdetéseket megjeleníteni, vagy korlátozzák, hogy hányszor
láthasson egy hirdetést. Ezek a sütik megoszthatják ezeket az információkat más
szervezetekkel vagy hirdetőkkel.

Sütik kezelése és törlése
Beállíthatja webböngészőjét úgy, hogy az összes sütit elfogadja, mindet elutasítsa (kivéve a
feltétlenül szükséges sütiket), vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön készülékére. Minden
webböngésző más és más, ezért kérjük, használja böngészője „Súgó” menüjét a süti beállítások
módosításához. A leggyakrabban használt böngészőknél a sütik kezelésére szolgáló
menüpontok a következők:
•
•
•

Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer

A Error! Hyperlink reference not valid.weboldal úgy készült, hogy sütikkel működjön, így ezek
letiltása vagy korlátozása rontja az Ön böngészési élményét, valamint hiba fog fellépni a
weboldal működésében.

Sütik kezelés
A www.molmove.hu weboldalon használt sütik a sütiket részletező táblázatban találhatóak.
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Süti neve

Süti
Funkciója

Honnan jön?

Leírás (Milyen funkciót tesz lehetővé?
Milyen adathoz fér hozzá?)

Lejárat

Ezen cookie-k
érvényességi ideje
kizárólag a weboldal
látogatására vonatkozik, a
Ez a cookie tárolja a munkamenet azonosítóját. munkamenet végeztével,
illetve a böngésző
bezárásával a cookie-k e
fajtája automatikusan
törlődik a számítógépről.
Az egyes ügyfelek azonosítására használatos.
A _cfduid cookie segít a Cloudflare-nek a
webhelyen található rosszindulatú látogatók
felderítésében, és minimalizálja a törvényes
30 nap
felhasználók blokkolását. Szükséges a
Cloudflare biztonsági funkcióinak
támogatásához.
Információkat tárol arról, hogy a látogatók
megadták-e vagy elutasították-e az oldalon
365 nap
használt sütikategóriák használatát.
Google Analytics egyedi azonosító cookie-ja,
amit annak megállapítására használ, hogy két
730 nap
különböző találat ugyanazon felhasználóhoz
tartozik-e a böngészési munkamenetek során.

Harmadik
fél sütije?

SESSID_hash
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cookie

weboldal

_ga

Elemzési
cookie

analytics.js,
weboldal

_ga_TD2HMY1NHN

Elemzési
süti

analytics.js
weboldal

Google Analytics egyedi azonosító cookie-ja,
amit annak megállapítására használ, hogy két
különböző találat ugyanazon felhasználóhoz
tartozik-e a böngészési munkamenetek során.

730 nap

igen

NID

Elemzési
süti

.google.com

Beállítással kapcsolatos Cookie.

6 hónap

igen

inline

Ez a cookie tárolja, ha elfogadta a Cookie-k
kezelésének irányelvét.

2 év

nem

cookies_allowed

nem

nem

nem

igen

PROXYNOCACHE
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süti
Elemzési
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Feltétlenül
MOL_authorization_bearer szükséges
süti
Marketing
_fbp
süti
Marketing
fr
süti
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_gcl_au
süti
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test_cookie
süti
_gid

weboldal

Ez a cookie felel az oldal legfrissebb
verziójáért.

Ezen cookie-k
érvényességi ideje
kizárólag a weboldal
látogatására vonatkozik, a
munkamenet végeztével,
illetve a böngésző
bezárásával a cookie-k e
fajtája automatikusan
törlődik a számítógépről.

analytics.js

Minden látogatott oldalra egyedi értéket tárol.

24 óra

analytics.js

Lekérdezési korlát szabályozására használatos. 10 perc

igen

backend

Biztonsági token
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nem

.molmove.hu
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nem
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