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1.

Sütik és helyi tárolók

1.1
A ‘süti’ egy információkat tartalmazó olyan kis szöveges fájl, amelynek a tárolása az Ön
számítógépén vagy mobil eszközén történik. A sütiket kizárólag technikai célokra használjuk, illetve arra,
hogy lehetővé tegyük az Ön számára a weboldal használatát. Ezt a későbbiekben arra lehet felhasználni,
hogy a weboldalt a felhasználó választásai és érdeklődése alapján testre szabja. A süti egy közkeletű típusa
a „munkamenet süti”. A munkamenet sütiket nem mentjük le, hanem a weboldal bezárásakor, illetve
kilépéskor töröljük. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy miként működnek a sütik, kérjük, látogasson
el a következő oldalra: www.allaboutcookies.org.
1.2
Böngészője és mobileszköze beállításainak megváltoztatásával tudja korlátozni vagy zárolni a
sütiket. Böngészőjén keresztül a korábban tárolt sütiket is törölni lehet. További információkat
böngészőjének vagy mobileszközének támogatási oldalain találhat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a
weboldalunk bizonyos területei és funkciói igénylik a sütiket, és a sütik törlése vagy elutasítása esetén
elképzelhető, hogy nem működnek megfelelően.
1.3
A böngészője által támogatott helyi adattárolókat is alkalmazunk (local storage és Munkamenet
storage) abból a célból, hogy a weboldal működéséhez szükséges adatokat az Ön eszközén tároljuk. Ilyen
adatok például a weboldal nyelvi beállítása, az Ön által kiválasztott megjelenítési stílus vagy az, hogy Ön
megismerte a süti tájékoztatónkat.
1.4.1 Alapvető sütik; A weboldal működéséhez feltétlenül szükséges sütik vagy beállítások: ezek nélkül
a weboldal egyáltalán nem vagy nem rendeltetésének megfelelően működik, ezen sütik szükségesek a
weboldal futtatásához vagy, hogy megjegyezze az Ön által a weboldalon elvégzett beállításokat. Ezen sütik
csak olyan műveletekre vonatkozhatnak, mint például a nyelv, szöveg mérete és az adatvédelmi
preferenciák beállítása. Ezeket a sütiket nem lehet kikapcsolni, és a beállításuk rendszerint az Ön
weboldalon tett engedélyei alapján történik meg. Amennyiben ezeket a sütiket Ön felhasználóként
blokkolja, a weboldal nem működik megfelelően. Az alapvető sütiket a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése
alapján a szolgáltatás nyújtása céljából kezeljük. Az általunk használt alapvető sütik az alábbiak:
Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

birdie_cookies_accepted

birdie.eu /
saját

Ellenőrzi,
hogy
szükséges-e a süti
tájékoztató
megjelenítése
a
felhasználónak

Munkamenet

Munkamenet

1.4.2 Teljesítmény sütik: a böngészővel kapcsolatos magatartásának nyomon követésére használjuk
azért, hogy segítse információnk és szolgáltatásaink fejlesztését és hogy megértsük azt, hogy hogyan
használják a weboldalunkat. A teljesítmény sütiket a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, illetőleg

az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (4) bekezdése alapján az Ön
hozzájárulása alapján kezeljük. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Jelenleg nem használunk ilyen sütiket az oldalunkon.
1.4.3 Harmadik felek sütijei: a más forrásokból származó weboldalon beágyazott tartalom használja
őket. Harmadik felek sütijeit a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, illetőleg az elektronikus
kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (4) bekezdése alapján az Ön hozzájárulása alapján
kezeljük. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Elemzési
Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

_ga

Google

Egy egyedi azonosítót
rögzít, amely
statisztikai adatok
előállítására szolgál
arra vonatkozóan,
hogy a látogató,
hogyan használja a
weboldalt.

2 év

Elemzési

_gat

Google

A Google Analytics
alkalmazza a lehívások
számának
szabályozására

1 nap

Elemzési

_gid

Google

Egy egyedi azonosítót
rögzít, amely
statisztikai adatok
előállítására szolgál
arra vonatkozóan,
hogy a látogató,
hogyan használja a
weboldalt

1 nap

Elemzési

collect

Google

A Google Analytics
számára adatok
küldésére szolgál a
látogató eszközéről és
viselkedéséről. A
látogató nyomon
követése az
eszközökön és
marketing
csatornákon keresztül
történik.

Munkamenet

Elemzési

Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

AMP_TOKEN

Google

Tokent tartalmaz,
amely felhasználható
az ügyfél-azonosító
lekérésére az AMP
Client ID
szolgáltatásból. Más
lehetséges értékek
jelzik a leiratkozási
vagy megújítási
kérelmet, vagy az
ügyfél-azonosító
lekérésének hibáját az
AMP Client ID
szolgáltatásból.

1 év

Elemzési

_gac_<propertyid>

Google

Kampányhoz
kapcsolódó
információkat
tartalmaz a
felhasználó számára.
Amennyiben
összekapcsolta a
Google Analytics és a
Google Ads fiókját, a
Google Ads
webhelykonverziós
címkéi ezt a sütit
olvassák, kivéve, ha
ezt Ön letiltja.

90 nap

Elemzési

Marketing:
Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

ads/ga-audiences

Google

A Google AdWords
arra használja, hogy
újra targetálja
azokat a
látogatókat, akik
nagy
valószínűséggel
ügyfelekké
válhatnak a
látogatók
webhelyen
tanúsított online
viselkedése alapján.

Munkamenet

Marketing / Viselkedést követő

IDE

Google

A Google
DoubleClick

1 év

Marketing HTTP süti

Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

használja a webhely
felhasználói
tevékenységeinek
regisztrálására és
jelentésére, a
látogatók által az
egyes hirdetők
megtekintett
hirdetéseinek és
hirdetéseikre való
kattintás alapján, az
egyes hirdetések
hatékonyságának
mérése céljából, és
a látogatók részére
célzott hirdetések
bemutatása
céljából.

test_cookie

Google

Annak
ellenőrzésére
szolgál, hogy a
felhasználó
böngészője
támogatja-e a
sütiket.

1 nap

Marketing HTTP süti

fr

Facebook

A Facebook
használja olyan
reklámozási
szolgáltatások
nyújtására, mint a
valós idejű licit
harmadik fél
reklámozóktól.

3 hónap

HTTP Cookie

tr

Facebook

A Facebook
használja olyan
reklámozási
szolgáltatások
nyújtására, mint a
valós idejű licit
harmadik fél
reklámozóktól.

Munkamenet

Pixel

1.5
Ha nem szeretné elfogadni a sütiket, akkor megváltoztathatja böngészőjének vagy készülékének
beállításait úgy, hogy az automatikusan elutasítsa a sütik tárolását, vagy pedig tájékoztassa Önt akkor,
amikor egy weboldal sütiket kíván tárolni az Ön számítógépén vagy mobileszközén. Webes böngészőjén
beállításain keresztül a korábban tárolt sütik is törölhetők. További információkat webes böngészője vagy

mobileszköze támogató oldalain találhat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy e weboldal bizonyos területei és
funkciói igénylik a sütiket és ezen sütik törlése vagy elutasítása esetén esetleg nem működnek.
1.6
A jelen oldalon használt sütikkel kapcsolatos további információk végett, kérjük, vegye fel velünk
a kapcsolatot itt: info@6x6taxi.hu

