Az REBEL’S Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
adatfeldolgozóinak, adattovábbítási címzettjeinek nyilvántartása
Az REBEL’S Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2600 Vác, Dr. Csányi L.
krt. 29/A., cg.: 19-09-084548, adószám: 12088021-2-13, telefonszám: 0620/5719425, e-mail: info@militaryplaza.hu, önállóan képviseli: Gyenge János
ügyvezető), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket a
következőkről:
A. Adatkezelő kiszervezett könyvelési és bérszámfejtési feladatok
ellátásával megbízott adatfeldolgozója:
Név: Szám – Adó 2001 Kft.
Székhely: 2600 Vác, Sas u. 1.
Elérhetőségi adatok: www.szamado.com, +36 27 501 660
B. Adatkezelő
tárhelyszolgáltatás
adatfeldolgozója:

feladatával

megbízott

Név: ShopRenter.hu Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Elérhetőségi adatok: www.shoprenter.hu, +36 1 234 5012
C. Adatkezelő
kiszervezett
adatfeldolgozója:

marketing

feladataival

megbízott

Név: Richárd27.hu Kft.
Székhely: 2600 Vác, Horváth Mihály u. 9.
Elérhetőségi adatok: www.websiker-ugynokseg.hu, +36 20 974 6601
D. Adatkezelő megrendelt terméket kiszállító Partnere:
Név: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
Elérhetőségi adatok: www.posta.hu, +36 1 767 8200
Lezárva: 2018. november hó 1. napján
Gyenge János ügyvezető
REBEL’S Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

A REBEL’S Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
külső adatvédelmi tájékoztatója
(a weboldalon olvasható tájékoztató)
A REBEL’S Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2600 Vác, Dr. Csányi L.
krt. 29/A., cg.: 19-09-084548, adószám: 12088021-2-13, telefonszám: 0620/5719425, e-mail: info@militaryplaza.hu, önállóan képviseli: Gyenge János
ügyvezető), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja összefoglalóan és röviden a
munkavállalóitól különböző érintetteket az általa végzett adatkezelési
tevékenységekről.
Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy


az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik (a
helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az
adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog)
gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az info@militaryplaza.hu
e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal
tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak a
hatósághoz (NAIH, www.naih.hu) vagy bírósághoz.



profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.



adattovábbítás adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet
az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg.



az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai
adatvédelmi szabályzat I. sz. függelékében találhatók.



amennyiben bármely, alább meghatározott adatkezelés során kezelt
adat
vonatkozásában
adatfeldolgozási
feladatokat
lát
el
adatfeldolgozó, úgy e személy meghatározásra került II. sz.
függelékben.

a

Belső

Egyszeri információkérés
Az adatkezelés független az információkérés módjától.
Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett
számára
megfelelő
információ
nyújtása és
kapcsolattart
ás.

Önkéntes
hozzájárulás

Minden
természetes
személy, aki
az
Adatkezelőv
el
kapcsolatba
lép és az
Adatkezelőt
ől
információt
kér
személyes
adatainak
megadása

Lásd az
adatkezelési
tevékenység
leírásában

cél
megvalósulásái
g
vagy
elévülési
időben

elektronikusa
n és/vagy
papír
alapon,
manuálisan
történik

Érintettek

mellett

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok
Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint
az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb. A
kapcsolattartás ebben az adatkezelésben azt jelenti, hogy nem egyszeri
alkalomról van szó.
Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintettel
történő
kapcsolattartás,
felmerülő
kérdések,
kérések és
egyebek
megválaszolás
a, megoldása,
marketing/érték
esítési aktivitás

Önkéntes
hozzájárulás
vagy
megállapodás
megkötése
(GDPR 6. cikk
1. b.)
jogos érdek

Minden
természetes
személy, ideértve
szervezet
nevében,
képviseletében
eljáró természetes
személyt is, aki az
egyszeri
információkérésen
túl folyamatosan,
vagy
rendszeresen
kapcsolatot tart
az Adatkezelővel

Lásd az
adatkezelési
tevékenység
leírásában

törlési kérelemig,
vagy cél
megvalósulásáig,
vagy elévüléséig,
vagy az érdek
megszűnéséig

elektronikusan
és/vagy papír
alapon,
manuálisan
történik

Érintettek

Ajánlatkéréssel és ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés
Az ajánlatkérés és -adás különböző módokon történhet, adatkezelés
független a módtól, formától.
Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett
számára
megfelelő
ajánlat nyújtása
és
kapcsolattartás

önkéntes
hozzájárulás

Minden
természetes
személy, ideértve
szervezet
nevében,
képviseletében
eljáró természetes
személyt is, aki az
Adatkezelőtől
ajánlatot kér
személyes
adatainak
megadása mellett

Lásd az
adatkezelési
tevékenység
leírásában

érvényességi
időtartam vagy
elfogadás esetén
a jogviszony
elévüléséig

elektronikusan
és/vagy papír
alapon,
jellemzően papír
alapon,
manuálisan
történik

Érintettek

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés
Ide tartozik bármilyen megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés.
Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Megállapodás
megkötése,
kapcsolattartás

Megállapodás
megkötése
(GDPR 6. cikk
1. b.)
kapcsolattartó
k adatainak
kezelése jogos
érdeken alapul

Minden
természetes
személy, valamint
szervezet
nevében,
képviseletében
eljáró természetes
személy, aki az
Adatkezelővel –
személyes adatok
megadása mellett
– megállapodást
köt az
Adatkezelővel,
vagy
kapcsolattartókén
t szerepel

Lásd az
adatkezelési
tevékenység
leírásában

2000. évi C.
törvény 169. § (2)
bekezdése
alapján legalább
8 év

elektronikusan
és/vagy papír
alapon,
manuálisan
történik

Érintettek

Hírlevél küldése
Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

címzett teljes
körű általános,
vagy személyre
szabott és

önkéntes
hozzájáruláson
alapul

Minden
természetes
személy, aki az
Adatkezelő

Lásd az
adatkezelési
tevékenység
leírásában

Leiratkozásig

feliratkozás
elektronikusan
vagy papír
alapon,

Érintettek

rendszeres
tájékoztatása
az Adatkezelő
legújabb
akcióiról,
eseményeiről,
híreiről

híreiről, akcióiról,
kedvezményeiről
rendszeresen
értesülni kíván,
ezért személyes
adatainak
megadásával a
hírlevél
szolgáltatásra
feliratkozik

manuálisan
küldés
elektronikusan,
automatizáltan
leiratkozás
elektronikusan
vagy papír
alapon,
manuálisan
történik.

Weboldalra történő regisztráció a http://www.militaryplaza.hu/ oldalra
Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett
adatinak
rögzítése,
jogosultságaina
k,
kedvezményein
ek,
hozzáférésének
megadása,
érvényesítése,
ellenőrzése, a
szolgáltatások
igénybe
vételének
megkönnyítése,
valamint a
kapcsolattartás

önkéntes
hozzájárulás

Minden
természetes
személy, aki az
adatkezelő
weboldalára
önkéntesen,
személyes
adatainak
megadásával
regisztrál

lásd az
adatkezelési
tevékenység
leírásában

érintett kérésére
törlésig

elektronikusan,
manuálisan

érintettek

Weboldalra történő bejelentkezés a http://www.militaryplaza.hu/ oldalra
Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a weboldalra
bejelentkező
érintettek
azonosítása,
jogosultságaina
k biztosítása,
ellenőrzése,
korábban
megadott
megadott
adatinak –
szükség szerinti
– módosítása,
valamint
kapcsolattartás

önkéntes
hozzájárulás

Sajtó képviselője,
aki az Adatkezelő
weboldalára
korábban
regisztrált, és oda
önkéntesen,
személyes
adatainak
megadásával
belép

Lásd az
adatkezelési
tevékenység
leírásában

érintett kérésére
törlésig

elektronikusan,
automatizáltan,
titkos csatornán
keresztül

érintettek

Érintettek
Minden
természetes
személy, aki az
Adatkezelőtől
terméket rendel
személyes
adatok
megadása
mellett

Adatkategória
lásd az
adatkezelési
tevékenység
leírásában

Időtartam
lásd az
adatkezelési
tevékenység
leírásában

Mód
elektronikusan
,, manuálisan

Forrás
érintettek

Megrendelés
Cél
érintett
számára a
megrendelés
lehetővé
tétele és
annak
visszaigazolás
a,
kapcsolattart
ás

Jogalap
megállapod
ás

Számlakibocsátással kapcsolatos adatkezelés
Ide tartozik az e-számla és hagyományos számla kibocsátása is, valamint
minden, a számviteli bizonylattal egy tekintet alá eső dokumentum
kibocsátása, ha a dokumentum személyes adatokat tartalmaz.
Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

jogi
kötelezettség

jogi
kötelezettség

minden
természetes

2007. évi CXXXVII.
tv. 169-170. §-ban

2000. évi C. tv.
169. § 2. bek.

papír
alapon/elektroni

érintettek,
ritkán közhiteles

teljesítése a
számlázás
kapcsán

teljesítése az
általános
forgalmi adóról
szóló 2007. évi
CXXVII.
törvény,
valamint az e
törvény
felhatalmazása
alapján kiadott
rendeletek
szerint

személy, ideértve
az egyéni
vállalkozót is, aki
felé az Adatkezelő
számla
kibocsátásra
köteles

és 176.§-ban
megfogalmazott
adatkategóriák

szerinti 8 év

kusan,
manuálisan

nyilvántartások

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés
Ide tartozik például az Adatkezelő felé történő és az Adatkezelő részéről
történő átutalással kapcsolatos adatkezelés.
Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

A pénzügyi
teljesítés
elősegítése,
ellenőrzése

jogi
kötelezettség
teljesítése
és/vagy
megállapodás

Minden
természetes
személy, aki felé
az Adatkezelő
által
kezdeményezett
átutalás történik,
továbbá minden
természetes
személy, aki
bankon keresztül
történő
átutalással kíván
pénzügyileg
teljesíteni az
Adatkezelő
számára

Lásd az
adatkezelési
tevékenység
leírásában.

Elévüléséig vagy a
2000. évi C.
törvény 169. § (2)
bekezdése
alapján legalább
8 évig

Elektronikusan
és/vagy papír
alapon,
manuálisan
történik

Érintettek

Közösségi oldalakon történő marketing
Bármelyik közösségi oldalon történő marketing ide tartozik.
Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Adatkezelő
marketingje

Önkéntes
hozzájárulás

Azon természetes
személyek, akik az
Adatkezelő
közösségi oldalát
vagy azon
megjelenő
tartalmakat
önként követik,
megosztják,
kedvelik

Lásd az
adatkezelési
tevékenység
leírásában.

Érintett kérésére
törlésig

Elektronikusan
manuálisan
történik

Érintettek

Reklamáció/panaszkezelés
Ide tartozik az érintetti, mint fogyasztói panaszok kezelése.
Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett és
panasz
azonosítása,
valamint a
panasz
kezelése és a
kapcsolattartás

Önkéntes
hozzájárulással
indul meg, de
a GDPR 6. cikk
(1 bek. c)
pontja alapján,
az adatkezelés
az
adatkezelőre
vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges a
Fogyasztóvéde
lemről szóló
1997. évi CLV.
törvény 17/A §
(7) bekezdése
szerint

Minden
természetes
személy, aki
igénybe vett
szolgáltatásra,
megvásárolt
termékre, és/vagy
Adatkezelő
magatartására,
tevékenységére
vagy
mulasztására
vonatkozó
panaszát közli

Lásd az
adatkezelési
tevékenység
leírásában.

Adatkezelő a
panaszról felvett
jegyzőkönyvet és
a válasz másolati
példányát a
felvételüktől
számított 5 évig
kezeli

elektronikusan
és/vagy papír
alapon,
manuálisan
történik

Érintettek

Blog-használat
Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

érintett az
Adatkezelő
szolgáltatásaiva
l, termékeivel és
különösen blog
bejegyzéseivel
kapcsolatos
véleményét
kinyilváníthassa,
továbbá
Adatkezelő
részéről
kapcsolattartás

önkéntes
hozzájáruláson
alapul

aki az Adatkezelő
által biztosított
blog-hoz
személyes
adatainak
megadása mellett
hozzászól

Lásd az
adatkezelési
tevékenység
leírásában

törlési kérelemig

elektronikusan,
manuálisan

érintettek

Cookie tájékoztató és nyilatkozat
a „Military Pláza”
oldalra
A felhasználói élmény fokozása, kényelmi és statisztikai célból weboldalunk
adatokat (cookie-kat, sütiket) tárol a készülékén és webszervereken.
Adatkezelő a REBEL’S Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2600 Vác, Dr.
Csányi L. krt. 29/A., nyilvántartási szám: cg.: 19-09-084548, adószám:
12088021-2-13, telefonszám: 0620/571-9425, e-mail: info@militaryplaza.hu,
önállóan képviseli: Gyenge János ügyvezető).
Kérjük, az itt elérhető cookie nyilatkozatot tekintse át és jelölje be az Ön
számára megfelelőket, köszönjük!
Cookie nyilatkozat
 Kötelező sütik.
Az weboldal működéséhez és a szolgáltatás zavartalan biztosításához az
oldal személyes adatokat tárol a böngészőjében. Az ebbe csoportba tartozó
sütik használata elengedhetetlen az oldalon, ezeket csak időszakosan lehet
törölni.
Kategória
Szükséges

__jid

Név

Szükséges

PHPSESSID

Szükséges

device

Szükséges

JSESSIONID

Szükséges

auroraOverlay

Szükséges
Szükséges

customer_group
customer_logged_in

Szükséges

currency

Szükséges

admin_logged_in

Szükséges

wishlist

Szükséges

token

Szükséges

auroraMarketingCookie
Accepted

Szükséges
Szükséges

__zlcmid
auroraNanobarAccept

Cél
A segítségével kerül be a Disqus
kommentelési lehetőség a weboldalba és
megjegyzi a felhasználó Disqus belépés
hitelesítő adatait.
A felhasználói munkamenet állapotát
megőrzi az oldalkérések között.
Ez a süti tárolja, hogy a felhasználó milyen
eszközről nézi a webáruházat (dekstop,
mobile, tablet).
A felhasználói munkamenet állapotát
megőrzi az oldalkérések között.

Lejárat
Munkamenet

Megjegyzi, hogy a beléptetés és hirdetés
oldalt látta-e már a felhasználó. Ez
alapján el tudja dönteni a rendszer, hogy
meg kell-e jeleníteni még egyszer.
A felhasználó vásárlói csoportját tárolja.
Eltárolja, hogy a vevő be van-e
jelentkezve a fiókjába.
A felhasználó által kiválasztott pénznem
megjegyzéséhez szükséges.
Ez a süti segít annak ellenőrzésében, hogy
bejelentkezett
admin
felhasználó
böngészi-e a webáruházat.
A kívánságlista tartalmát őrzi meg 1
hónapig a felhasználó számára.
Az admin user biztonsági azonosítóját
tárolja.
A süti célja, hogy megőrizze a felhasználó
marketing célú cookie-k használatához
történő hozzájárulását.
Chat eszközök használják (ZopIM)
A segítségével tudja eldönteni a

1 nap

Munkamenet
Munkamenet

Munkamenet

1 nap
1 nap
30 nap
1 nap

1 hónap
1 óra
1 év

1 év
1 év

ed
Szükséges

_pfbsesid

Szükséges

_pfbuid

Szükséges

_prefixboxVariant

webáruház,
hogy
a
felhasználó
elfogadta-e a nanobárt vagy sem.
A
prefixbox
kereső
megfelelő
működéséhez szükséges.
A
prefixbox
kereső
megfelelő
működéséhez szükséges.
A
prefixbox
kereső
megfelelő
működéséhez szükséges.

1 nap
1 nap
1 nap

Ezzel a beállítással az alábbiak kerülnek engedélyezésre:
 Feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzése
 Hirdetések megjelenítése az oldalon
Ezzel a beállítással NEM engedélyezi:
 Érdeklődési körének megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése
a weboldalon kívül (pl. közösségi oldalak)
 Oldal-használat elemzését annak érdekében, hogy testreszabott
tartalmat jelenítsünk meg a weboldalon.
 Statisztikai sütik.
Fontos az Adatkezelő számára, hogy tudja, mi történik az oldalain és
szolgáltatásaival, felhasználói hogyan használják a szolgáltatásokat. Ebből a
célból statisztikai adatokat, beleértve személyes adatokat gyűjt az
Adatkezelő a weboldal használata során.
Kategória
Statisztikai sütik

_ga

Név

Statisztikai sütik

_gat

Statisztikai sütik

_gid

Statisztikai sütik

__utmz

Statisztikai sütik

__utma

Statisztikai sütik

__utmb, __utmc

Cél
Egy olyan egyedi
azonosítót tartalmaz, ami
a felhasználó
webhelyhasználatára
vonatkozó statisztikák
generálására szolgál.
A Google Analytics
lekérések szabályozására
szolgál.
Egy olyan egyedi
azonosítót tartalmaz, ami
a felhasználó
webhelyhasználatára
vonatkozó statisztikák
generálására szolgál.
Ez a süti azt rögzíti, hogy a
látogató egy
keresőmotorból (és ha
igen, milyen kulcsszót
használt), egy linkről vagy
egy korábbi oldalról
(például egy
könyvjelzőről) érkezett-e.
A süti tárolja a látogatások
számát (látogatónként),
az első látogatás, az előző
látogatás és az aktuális
látogatás időpontját.
Ezen cookie-k segítségével
ellenőrizni lehet, hogy
milyen gyorsan távoznak
az emberek a

Lejárat
2 év

Munkamenet

Munkamenet

6 hónap

2 év

Munkamenet

Statisztikai sütik

disqus_unique

Statisztikai sütik

PREF

Statisztikai sütik

YSC

webáruházból: mikor
kezdődött a látogatás és
mikor ért véget.
Célja a webhely
látogatóinak
látogatásával kapcsolatos
statisztikák összegyűjtése,
például a látogatások
száma, a webhelyen
töltött átlagos idő és a
betöltött oldalak száma.
Egy egyedi azonosítót
tárol, amelynek
segítségével a Google a
YouTube-videók használati
statisztikáit őrzi meg.
Egy olyan egyedi
azonosítót tartalmaz, ami
a felhasználó által
megtekintett videók
statisztikáit tartalmazza.

1 év

8 hónap

Munkamenet

Ezzel a beállítással engedélyezi:
 Statisztikai célú webanalitikai mérések
 Hirdetések megjelenítése az oldalon
Ezzel a beállítással NEM engedélyezi:
 Érdeklődési körének megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése
a weboldalon kívül (pl. közösségi oldalak)
 Oldal-használat elemzését annak érdekében, hogy testreszabott
tartalmat jelenítsünk meg a weboldalon
 Marketing célú sütik.
Ahhoz, hogy a felhasználó érdekes tartalmakat tudjon megjeleníteni a
weboldal, továbbá hogy az Adatkezelő felismerje azt, hogy a weboldal mely
részét, milyen módon használják a felhasználók, az Adatkezelő – a felhasználó
hozzájárulásával – adatokat gyűjt és automatizáltan elemez.
Kategória
Marketing célú

__utmv

Név

Marketing célú

impression.php/#

Marketing célú

fr

Marketing célú

NID

Marketing célú

VISITOR_INFO1_LIVE

Marketing célú

tr

Cél
Ha egyedi jelentéseket használ a Google
Analytics
szolgáltatásban,
és
egyedi
szegmentálást állított be a webáruházban,
akkor az _utmv süti segítségével fogja tudni az
Analytics, hogyan osztályozza az adott
látogatót.
Ezt a sütit a Facebook használja, mégpedig
arra, hogy regisztrálja a megjelenéseket a
Facebook bejelentkezési gombot tartalmazó
oldalakon.
A Facebook használja, hogy hirdetéseket
tudjon eljuttatni a felhasználónak, például
harmadik
féltől
származó
ajánlattételre
alapuló hirdetéseket.
Egy egyedi azonosítót tárol, amely azonosítja a
visszatérő felhasználó eszközét. Az azonosítót
célzott hirdetésekre használják.
Megpróbálja megbecsülni a felhasználó
sávszélességét a YouTube videókat tartalmazó
oldalakon.
A felhasználó azonosítására és a felhasználó

Lejárat
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Munkamenet

3 hónap

6 hónap

179 nap

3 hónap

Marketing célú
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Marketing célú

CDSDeviceInformati
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Marketing célú
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Marketing célú

OrcinusGlobalVersio
n

Marketing célú
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Marketing célú

OrcinusTracker

Marketing célú
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s

Marketing célú
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Marketing célú

scarab.mayAdd

Marketing célú

scarab.profile

tevékenységének követésére szolgál, hogy a
Facebook személyre szabott üzeneteket
tudjon megjeleníteni a számára.
Az Intelligens termékajánló egy azonosítót
generál az első látogatás alkalmával, amellyel
azonosítja a felhasználó tevékenységeit az
intelligens termékajánlás érdékében. Minden
rögzített tevékenység egy-egy ilyen anonym
módon azonosított felhasználóhoz tartozik.

Amikor bejelentkezik a felhasználó az
intelligens
termékajánlást
használó
ShopRenteres webáruházba, akkor bekerül a
sütibe a felhasználó SR adatbázisában
szereplő felhasználó- és vásárlói csoport
azonosító,
továbbá
az
adott
oldalra
vonatkozó információk kerülnek be a rögzített
felhasználó tevékenységekhez, mint pl.: az
adott oldalhoz tartozó termék, kategória ID-ja.
Az
intelligens
termékajánló
ezen
süti
segítségével kezeli a böngésző felhasználó
munkameneteit. 30 perc inaktivitást követően
az újabb oldalmegtekintéseket már új
munkamenetnek értelmez.
Intelligens ajánló rendszer A/B teszteléséhez
tárolja el a böngészőhöz, hogy milyen kiosztást
kapott (A vagy B). Első alkalommal ez a verzió
átküldésre kerül Analyticsbe is, amelyet
követően a statisztikákat szegmentálni lehet
verziónként. Továbbá az intelligens ajánló
rendszer
hatékonyságának
elemzésére
szolgáló statisztikáinak (átkattintások aránya)
elkészítésére is felhasználására kerül.
Az előző pontban írt verzió kiosztás követően
jön létre. Ha létezik ez a süti, akkor onnantól
kezdve Analyticsnek már nem kerül átküldésre
a felhasználó verziója.
Az Intelligens termékajánló egy azonosítót
generál az első látogatás alkalmával, amellyel
azonosítja a felhasználó tevékenységeit az
intelligens termékajánlás érdékében. Minden
rögzített tevékenység egy-egy ilyen anonym
módon azonosított felhasználóhoz tartozik.
Az
intelligens
termékajánló
ezen
süti
segítségével kezeli a böngésző felhasználó
munkameneteit. 30 perc inaktivitást követően
az újabb oldalmegtekintéseket már új
munkamenetnek értelmez.
Ezt a sütit arra használja a Scarab
termékajánló,
hogy
feltérképezze
a
felhasználó érdeklődési körét és kifejezetten az
érdeklődési
körére
szabott
személyes
ajánlatokat tudjon megjeleníteni.
Ezt a sütit arra használja a Scarab
termékajánló,
hogy
feltérképezze
a
felhasználó érdeklődési körét és kifejezetten az
érdeklődési
körére
szabott
személyes
ajánlatokat tudjon megjeleníteni.
Ezt a sütit arra használja a Scarab
termékajánló,
hogy
feltérképezze
a
felhasználó érdeklődési körét és kifejezetten az
érdeklődési
körére
szabott
személyes
ajánlatokat tudjon megjeleníteni.
Ezt a sütit arra használja a Scarab
termékajánló,
hogy
feltérképezze
a
felhasználó érdeklődési körét és kifejezetten az
érdeklődési
körére
szabott
személyes
ajánlatokat tudjon megjeleníteni.
Ezt a sütit arra használja a Scarab
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optiMonkSession
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OptiMonkVisitorAttrib
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Marketing célú

facebookpixel_purc
hase_*

Marketing célú

_aku

termékajánló,
hogy
feltérképezze
a
felhasználó érdeklődési körét és kifejezetten az
érdeklődési
körére
szabott
személyes
ajánlatokat tudjon megjeleníteni.
Ezt a sütit arra használja a Scarab
termékajánló,
hogy
feltérképezze
a
felhasználó érdeklődési körét és kifejezetten az
érdeklődési
körére
szabott
személyes
ajánlatokat tudjon megjeleníteni.
A süti tárolja az Optimonk számára, hogy a
felhasználó mióta nézi az oldalt, melyik
kampányt látta/töltötte ki, hány oldalt nézett
meg, a popupok megjelenítéséről/kitöltéséről.
A süti tárolja az Optimonk számára, hogy a
felhasználó mióta nézi az oldalt, melyik
kampányt látta/töltötte ki, hány oldalt nézett
meg, a popupok megjelenítéséről/kitöltéséről.
A süti tárolja az Optimonk számára a
felhasználó adatait, például hogy milyen
országból érkezett.
A süti tárolja az Optimonk számára a
felhasználó kosarának információit, hogy a
kosárhoz
köthető
ajánlatokat
tudjon
megjeleníteni a felhasználó számára.
Ez a süti segít abban, hogy a Facebook mérni
tudja a felhasználók konverzióját, lássa a
vásárlásokat
és
a
pénztár
folyamat
befejezését.
Az Árukereső Megbízható Bolt szolgálatás
sütije, ami a felhasználó egyedi azonosítóját
tárolja, és abban segít, hogy az Árukereső
össze tudja gyűjteni a már ténylegesen
vásárolt felhasználók véleményét.

1 év

4 év

Munkamenet

14799 nap

Munkamenet

1 hét

1 nap

Ezzel a beállítással engedélyezi:
 Marketing célú webanalitikai mérések
Ezzel a beállítással NEM engedélyezi:
 Érdeklődési körének megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése
a weboldalon kívül (pl. közösségi oldalak)
 Oldal-használat elemzését annak érdekében, hogy testreszabott
tartalmat jelenítsünk meg a weboldalon
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