BRIDGESTONE

COOKIE-KKAL KAPCSOLATOS IRÁNYELVEK

Legutóbbi módosítás: 2013. július 10.
A BSEU a webhelyére látogatók felhasználói élményének folyamatos javítása érdekében
cookie-kat használ. Először is, a cookie-k használatával közvetlenül javítható a felhasználói
élmény, például a kiválasztott nyelv vagy más megadott beállítás megjegyzése révén. Ezen
túlmenően, bizonyos cookie-k statisztikai adatokkal szolgálnak a BSEU számára a webhely
használatáról, ezáltal közvetett módon teszik lehetővé, hogy az azokhoz történő
alkalmazkodás által jobban meg tudjunk felelni a látogatók elvárásainak. Végezetül, a
cookie-k lehetővé tehetik bizonyos további funkciók használatát, például „lájkolhat” valamit
a Facebookon, közölheti észrevételeit a Twitteren stb.
Egész pontosan mik is azok a cookie-k?
A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, amelyeket a böngésző a számítógépre telepít, és
amelyek lehetővé teszik a webhelynek, hogy a látogatása alkalmával felismerje Önt. A
gépén a cookie egy egyedi számot foglal magában, amellyel meg tudja különböztetni Önt a
többi látogatótól, de nem tartalmaz semmilyen személyes adatot. Ez azt jelenti, hogy a
BSEU az ilyen cookie-k alapján nem tudja Önt személy szerint azonosítani, továbbá akkor
sem képes erre, ha Ön harmadik felek webhelyeit keresi fel.
A cookie-knak köszönhetően a BSEU például el tudja érni, hogy a webhely következő
meglátogatásakor a képernyőn megjelenő információk az Ön igényeit tükrözzék. A cookie-k
segítségével a BSEU azonosítani tudja webhelyének legnépszerűbb részeit, mivel általuk a
BSEU megtudja, mely oldalakat látogatják, és mennyi időt töltenek azokon. Ezen összesített
adatok alapján a BSEU képes a látogatói igények szerint módosítani webhelyét, hogy még
inkább ügyfélközpontú szolgáltatást nyújthasson. Végül, a cookie-k elérhetővé tehetnek
harmadik felek által üzemeltetett bizonyos alkalmazásokat is, így például elősegíthetik a
közösségi média hálózati kapcsolatainak használatát.
Hogyan szerezzük meg tájékoztatáson alapuló beleegyezését?
Amikor először keresi fel a BSEU webhelyét, az felkéri Önt, hogy engedélyezze vagy utasítsa
el a cookie-k használatát, valamint megjelenít egy hivatkozást ezen Cookie-kkal kapcsolatos
irányelvekre, ahol további tájékoztatást kaphat a témáról. Az értesítési sáv a webhely
későbbi meglátogatása alkalmával már nem fog megjelenni a képernyőn, de a cookie-kat
később is eltávolíthatja, illetve visszavonhatja az azok használatára vonatkozó jóváhagyását
az internetböngésző beállításainak módosításával (lásd alább az „Elutasítás” című
szakaszban).

Elutasítás
A böngészőt be lehet állítani úgy is, hogy lehetővé tegye vagy elutasítsa a cookie-k
használat, illetve minden alkalommal értesítse a felhasználót, amikor egy webhelyről cookie
érkezik. Mivel a böngészők nem egyformák, a BSEU azt javasolja, hogy nézzen utána a
böngésző Súgó menüjében, hogyan törölheti a cookie-kat, és/vagy miként adhatja meg a
cookie-k beállításait a jövőre vonatkozóan.
A beleegyezését úgy is visszavonhatja,
bseu.feedback@bridgestone.eu címre.
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Vegye figyelembe azonban, hogy a cookie-k letiltása esetenként megakadályozhatja a
webhely optimális használatát. A BSEU nem cserél cookie-kat harmadik felek által
üzemeltetett webhelyekkel vagy külső adatszolgáltatóval, kivéve azokat a harmadik feleket,
amelyek közvetlenül a BSEU-val működnek együtt a webhely szolgáltatásainak biztosítása
érdekében.
Személyes adatainak védelmével kapcsolatban az Adatvédelmi nyilatkozat szolgál további
információkkal.
Milyen adatokat gyűjtünk, és milyen célból?
A webhely felkeresésekor a BSEU automatikusan begyűjtheti a következő technikai adatokat
(amelyek nem alkalmasak az Ön azonosítására): az operációs rendszer és a böngésző
típusa, annak a másik webhelynek a tartományneve, amelyet a BSEU webhelyének
elérésére használt, a látogatás ideje és hossza, a meglátogatott oldalak stb.
Ezeket az adatokat kizárólag belső célokra használjuk fel, vagyis arra, hogy a BSEU
tanulmányozhassa az általános demográfiai adatokat, a viselkedést és az érdeklődési
köröket. Mindez lehetővé teszi a BSEU számára, hogy jobban a látogatók különböző
igényeihez és kívánságához igazíthassa a webhelyet és annak alkalmazásait, ezáltal pedig
jobban:
-

megbecsülhesse a látogatói közönség méretét és használati szokásait;
tárolhassa a beállításokra és egyéni érdeklődési körökre vonatkozó adatokat;
felgyorsíthassa a kereséseket; és
felismerhesse (anonim módon) a látogatót, amikor visszatér webhelyünkre.

Fontos hangsúlyozni, hogy a webhelyen megadott beállításainak megjegyzésén kívül a BSEU
az összegyűjtött adatokat kizárólag webstatisztikák előállítására használja a Google
Analytics szolgáltatásban, ami azt jelenti, hogy az adatokat csakis összesített formában és
kizárólag belső célokra használja fel. A BSEU nem gyűjt semmilyen személyes adatot
látogatóiról, és az összegyűjtött adatok alapján nem tudja Önt személy szerint azonosítani.
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További információk a Google Analytics nyomkövető cookie-jairól

