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Amikor meglátogatja a weboldalunkat (az Ön hozzájárulásával, ha erre szükség van), mi vagy
partnereink különböző kategóriájú sütiket és egyéb követő technológiákat telepíthetünk eszközére
annak érdekében, hogy felismerjük az eszköze böngészőjét, a süti érvényessége idejéig.
A webportál üzemeltetője és kezelője megtalálható az Adatvédelmi nyilatkozatban.
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a szabályzatot, mielőtt használná ezt a weboldalt. Elmagyarázza,
mi hogyan használjuk a sütiket, és Ön hogyan kezelheti azokat.

1.

Mi az a cookie (süti)?

A cookie, más néven „süti” egy kis fájl, amellyel kapcsolatban weboldalunk felkéri az Ön böngészőjét,
hogy mentse azt az Ön eszközére (számítógépére, okostelefonjára, táblagépére stb.), amikor Ön
felkeresi ezt a weboldalt.
A sütiknek köszönhetően webszerverünk testreszabott weboldalakat tud mutatni Önnek, amelyek az
Ön igényeinek a legjobban megfelelnek, annak érdekében, hogy az Ön élménye személyesebb
lehessen. A jelen szabályzatban foglaltak szerint harmadik féltől származó sütiket is használunk,
amelyek a meglátogatott weboldal tartományától eltérő tartományból származó sütiket jelentenek,
ezek a hirdetési és a marketing erőfeszítéseinket segítik. Egyes sütik a weboldal funkcióinak működése
szempontjából fontosak, és automatikusan aktiválódnak, amikor Ön felkeresi a weboldalt. Egyes sütik
lehetővé teszik számunkra, hogy Önnek az igényeinek leginkább megfelelő szolgáltatásokat és
funkciókat kínáljunk, valamint a weboldal egyszerű és gyors működése érdekében testre szabjuk
szolgáltatásainkat.
2.

Hogyan tájékoztatjuk Önt?

Amikor első alkalommal lép weboldalunkra, Ön egy megfelelő felületen értesítést kap a sütik
használatáról. Itt tájékoztatjuk Önt arról is, mely kategóriájú sütiket használjuk weboldalunkon. Az
egyes sütik leírása az alábbiakban található.
Ha további tájékoztatást szeretne arról, hogyan kezeljük személyes adatait a weboldalon, kérjük
tekintse át Adatvédelmi irányelveinket.
3.

Hozza meg döntéseit a sütikről
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Az egyes süti kategóriákhoz tartozó preferenciák kezelésére (kivéve az alapvető sütiket, amelyeket
rendszerünkben nem lehet kikapcsolni) szolgáló eszközünket a weboldal alján érheti el, a Cookie
beállítások gombra kattintva.
A következő szakaszban az alkalmazásunkban használt sütikről adunk tájékoztatást. Ha nem járul
hozzá egyedi sütik elhelyezéséhez, a megadott linkre kattintva kikapcsolhatja az adott sütit. Ha
nincsenek egyes sütik inaktiválására szolgáló közvetlen linkek, a sütik használatát a böngésző
beállításaiban korlátozhatja.
4.

Milyen típusú sütiket használ ez a webportál és milyen cél(ok)ra?

Az alábbi sütik kategóriákat használhatjuk ezen a weboldalon:
-

Nélkülözhetetlen sütik

-

Marketing sütik

-

Közösségi média sütik

-

Közönség / Teljesítménynövelő sütik

A munkamenet sütik ideiglenes sütik, melyeket a böngésző sütifájljában tárolunk addig, amíg Ön be
nem zárja a böngészőablakot.
A tartós sütik hosszabb időre is a böngésző sütifájljában maradnak. Ez az idő attól függ, Ön milyen
beállításokat adott meg a böngészőjében. A tartós sütik lehetővé teszik, hogy bizonyos információk
továbbításra kerüljenek a webszerver felé minden alkalommal, amikor meglátogatják a weboldalt.
(i)

A nélkülözhetetlen sütik a weboldalon való navigációt és a funkciók használatát teszik
lehetővé felhasználóink számára. Ezeket a sütiket nem lehet kikapcsolni a rendszerünkben.
Ezen sütik nélkül például a bejelentkezés sem lenne lehetséges.

A nélkülözhetetlen sütiket a következőkre használjuk:
•
•
•
•
•

Annak ellenőrzése, hogy a weboldal funkciói megfelelően vannak végrehajtva,
Annak lehetővé tétele, hogy Ön tárolja valamely űrlap adatait, amelyeket kitöltött az
alkalmazásunkban, vagy a kiválasztott termékeket, szolgáltatásokat vagy információkat
Annak lehetővé tétele, hogy Ön hozzáférjen a személyes felületeihez a weboldalon
A weboldal megjelenésének az Ön preferenciái szerinti beállítása (nyelv, formátum stb.)
Biztonsági intézkedések végrehajtása bejelentkezéskor

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az letiltsa a sütiket vagy figyelmeztesse Önt ezekre a sütikre,
azonban ilyen esetben néha nehézségeket tapasztalhat az alkalmazás vagy annak szolgáltatásai
elérése során.
Itt találja az alkalmazásunkban használt nélkülözhetetlen sütik leírását:
Sütik

Cél(ok)

Érvényesség
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Amazon Web
Services

Drupal

PSA GDPR consent

(ii)

Ezek a sütik biztosítják a szerverforgalom allokációját
annak érdekében, hogy a felhasználói élmény a lehető
legsimább legyen. Ún. load balancer technika révén
állapítjuk meg, hogy pillanatnyilag melyik szerver
elérhetősége a legjobb. A generált információk nem
teszik lehetővé az Ön beazonosítását.
Ez a süti azonosítja a felhasználót, és lehetővé teszi
számára a bejelentkezést ‘single sign-on’ eljárással, a
PSA csoporttól származó felhasználónév és jelszó
párossal.
Ezek a sütik rögzítik a felhasználó által adott
hozzájárulást, így a weboldal minden felkeresés
alkalmával emlékezhet a felhasználó választásaira.

Tartós

Tartós

Tartós

A teljesítménynövelő / nyomkövető sütik információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználók
hogyan használják az alkalmazásunkat (közönségmérés). Ezek segítenek alkalmazásunk
funkcióinak továbbfejlesztésében, az ügyfeleink érdeklődésére leginkább számot tartó
területek azonosításában, valamint reklámkampányaink hatékonyságának jobb
megismerésében. Mindezek segítenek nekünk abban, hogy felhasználóink számára az
igényeiknek leginkább megfelelő szolgáltatásokat és funkciókat kínáljuk.

Teljesítménynövelő / nyomkövető sütiket a következő célokra használunk:
•
•
•

weboldalunk használatának módjáról szóló statisztikák létrehozása,
reklámkampányaink hatékonyságának kimutatása, és
a nem személyhez kötődő felhasználói viselkedés áttekintése,
továbbfejlesztése.

ezáltal

weboldalunk

Egyes teljesítménynövelő sütiket jogosult harmadik felek biztosítanak, de mi nem engedjük, hogy a
sütiket a jelen szabályzatban említettektől eltérő célokra használják.
Itt találja az alkalmazásunkban használt teljesítménynövelő / nyomkövető sütik leírását:
Sütik

[m] Insights
Pixel

Adobe
Analytics

Cél(ok)

A nyújtott szolgáltatások: Insights,
Analytics, Consumer and Media Planning.
A gyűjtött adatok lehetővé teszik az
ügynökség / ügyfél számára az ügyfelek
szokásainak jobb megismerését. Ezeket az
adatokat retargeting célú szegmentálásra
használhatjuk aktivációhoz illetve
modellezéshez érdekében.
A marketingkommunikáció folyamatos
optimalizálása érdekében az Opel az
"Adobe Analytics" és a "Google Analytics"
rendszereket használja az Adobe Inc /
Google révén. Ennek köszönhetően
monitorozhatjuk az online viselkedést az

Érvényess
ég

Blokkolás

Munkame
net

https://www.groupm.c
om/mplatformprivacy-notice

Munkame
net

https://www.adobe.co
m/privacy/optout.html
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Adobe
Dynamic Tag
Management

Amazon
Product Ads

Bing Ads
Universal
Event Tracking
(UET)

Google
Analytics

Google Tag
Manager

LinkedIn
Insight

LiveAgent

LivePerson

időre, a földrajzi helyzetre, és a weboldal
használatára vonatkozóan. Az adatokat
‘tracking pixelek’ és sütik használatával
gyűjtjük. Az eképpen gyűjtött adatok
anonimok, és nem kötjük őket személyes
adatokhoz.
Tag-kezelő rendszer, mely kezeli és frissíti a
tag-eket és a kódrészleteket a
weboldalunkon és a
mobilalkalmazásainkban.
Az Amazon egy, a GroupM Trading Desk
által kezelt DSP. Az Amazon nem jut
semmiféle személyes adathoz. Csak
konverziós pixelt helyez el a konverzió
mérése érdekében, illetve lehetősége van
retargeting pixelek elhelyezésére is. Az
Amazon azért használ sütiket az Opel
felhasználóinak vonatkozásában, mert így
a lehető legjobb hirdetéseket választhatja
ki az ügyfél Opel weboldalon való
böngészése alapján, valamint mérheti a
konverziót statisztikai célból.
Ezek a sütik kattintásokat, interakciókat és
konverziót mérnek a weboldalon,
reklámkampányok optimalizálása
érdekében. Ezek az online hirdetéskövető
sütik releváns online hirdetéseket mutatnak
Önnek az Ön által megtekintett illetve
kattintott tartalmak alapján.
Ezeket a sütiket a Google Analytics
használja a platformunk teljesítményének
mérésére. Minden ügyfelet azonosít a
weboldalon, és olyan információkat tárol
róluk, mint a munkamenet hossza, vagy a
megtekintett oldalak. Az ügyfelek valós
személyazonosságára vonatkozóan nem
tárol, és nem kezel információt.
Tag-kezelő rendszer, mely kezeli és frissíti a
tag-eket és a kódrészleteket a
weboldalunkon és a
mobilalkalmazásainkban.
Professzionális közösségi háló,
szolgáltatásokkal a munkaerőkeresés,
tanulás, értékesítés és marketing területén.
A LinkedIn süti IP címeket gyűjt, és azt
ellenőrzi, hogy a weboldal látogatója a
LinkedIn tagja-e.
Ezek a sütik a LiveAgent-hez tartoznak,
mely online chat és ügyfélszolgálati
funkciókat kínál.
Ezek a sütik a LivePerson szoftverhez
tartoznak. A jelenleg aktív (vagy legutóbbi)
munkamenetet monitorozza, és a
visszatérő látogatókat azonosítja.

Munkame
net

https://www.adobe.co
m/privacy/optout.html

Munkame
net

https://services.amazo
n.com/privacypolicy.html

Munkame
net

https://privacy.microso
ft.com/enus/privacystatement

https://tools.google.co
m/dlpage/gaoptout/

Tartós
Munkame
net

https://www.google.co
m/policies/privacy/

Munkame
net

https://www.linkedin.c
om/legal/cookie-policy

Munkame
net

Munkame
net

https://www.liveagent.
com/privacy-policy/
https://www.liveperson
.com/policies/privacy/
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Matomo (Piwik
Analytics)

(iii)

Amikor meglátogatja oldalunkat, a
következő adatokat tároljuk: a weboldal
amelyről meglátogatott minket, a
weboldalunk részei amelyeket
meglátogatott, a látogatása dátuma és
időtartama, az anonim IP címe, a
látogatás során használt eszköz adatai
(típus, operációs rendszer, kijelzőfelbontás,
nyelv, tartózkodási ország és böngésző
típusa), illetve egyebek. Ezeket az
adatokat a Matomo Analytics segítségével
dolgozzuk fel statisztikai célokra, az
oldalunk fejlesztése és a károkozás
felismerése ill. megállítása érdekében.

Munkame
net

https://piwikpro.de/opt
-out/

A marketing / közösségi média sütik, beleértve az újracélzó sütiket, lehetővé teszik
számunkra, hogy érdekesebb ajánlatokat tegyünk felhasználóinknak. Az újracélzó sütik a
felhasználó készülékén kerülnek mentésre a böngésző munkamenetek során. Ezek lehetővé
teszik termékeink reklámozását a partner és közösségi média oldalakon a termékeink iránt
korábban már érdeklődő felhasználók részére.

Marketing / közösségi média sütiket a következő célokra használunk:
•
•
•

jobban az Ön igényeihez igazított hirdetések (személyre szabott hirdetések) küldése Önnek
kommunikációnk kiterjesztése hirdetések útján létesített ismételt kapcsolatok teremtésével
annak elemzése, hogy Ön hogyan használja weboldalunkat prediktív hirdetési célokra

Ezekhez a marketing / közösségi média sütikhez az Ön előzetes hozzájárulása szükséges. Ha nem
engedélyezi ezeket a sütiket, az nem befolyásolhatja alkalmazásunk használatát.
Itt találja az alkalmazásunkban használt marketing / közösségi média sütik leírását:
Sütik

AppNexus

Bing Microsoft
Advertising

Cél(ok)

Az AppNexus a valós idejű online
hirdetésvásárlás legfejlettebb platformja.
Az AppNexus szabadalmaztatott
hozzáférést kínál a legfontosabb ad
exchange és ad inventory
aggregátorokhoz, valamint
felhőszolgáltatásokhoz a kiváló
skálázhatóság érdekébeny. Az AppNexus
sütik révén kiválaszthatók a legjobb
hirdetések az ügyfelek Opel weboldalon
mutatott aktivitása alapján, illetve
statisztikai célokból mérhető a konverzió is.
Ezeket a sütiket a Microsoft hirdetési
részlege használja annak érdekében, hogy
anonim módon beazonosítsa az ügyfelek
munkameneteit, így segítve a
marketingkampányok hatékonyságának
mérését.

Érvényess
ég

Munkame
net

Tartós

Blokkolás

https://www.appnexus.
com/en/company/platf
orm-privacy-policyde1#choices

https://about.ads.micr
osoft.com/enus/resources/policies/p
ersonalized-ads
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DoubleClick

A DoubleClick digitális marketing
szolgáltatásokat kínál, úgy mint
hirdetéskihelyezés, média, videó, keresés és
affiliate marketing.

Munkame
net

https://www.google.co
m/policies/privacy/

DoubleClick
Floodlight

A DoubleClick digitális marketing
szolgáltatásokat kínál, úgy mint
hirdetéskihelyezés, média, videó, keresés és
affiliate marketing.

Munkame
net

https://www.google.co
m/policies/privacy/

Munkame
net

https://www.facebook.
com/policies/cookies/

Munkame
net

https://www.google.co
m/policies/privacy/

Facebook
Pixel

Google Ads

IgnitionOne

Netmining

Twitter
Conversion
Tracking

Ezek a sütik lehetővé teszik a Facebook
számára termékeik és szolgáltatásaik
nyújtását, és az ügyfélről keletkezett
információk megértését. ideértve a más
weboldalak és alkalmazások használatára
vonatkozó adatokat, illetve azt, hogy Ön
regisztrálva van-e / be van-e jelentkezve.
Az alkalmazott sütik információt tárolnak a
meglátogatott weboldalakról, és a
megtekintett hirdetésekről.
A Google Ads a Google hirdetési rendszere,
melyben a hirdetők bizonyos kulcsszavakra
licitálnak annak érdekében, hogy a
kattintható hirdetéseik megjelenjenek a
Google keresési találatai között. A Google
pénzt keres a keresőjével, hiszen ezekért a
kattintásokért a hirdetőknek fizetniük kell.
Az online hirdetéskövető sütik a
hirdetésekkel való interakciókat rögzítik, és
releváns hirdetéseket mutatnak Önnek az
alapján, amit Ön megtekintett, illetve amire
Ön rákattintott.
Az IgnitionOne Customer Intelligence a
vállalati hirdetők számára lehetővé teszi,
hogy nagy számban azonosítsa és
értékelje ügyfeleit, valamint hogy
kapcsolatba lépjen velük.
A Netmining egy display targeting
szolgáltató, mely egyedi közönség
targeting, remarketing, illetve olyan video
szolgáltatásokat nyújt, melyek valós idejű
ügyféladatokra támaszkodnak a display
hirdetések teljesítménynövelése érdekében.
Közönségprofilokat kezelő rendszere
segítségével, mely elemzi az egyének
érdeklődését és vásárlási hajnandóságát, a
Netmining lehetővé teszi a hirdetők
számára, hogy releváns és személyre
szabott hirdetéseket kínálhassanak a teljes
ügyfélút során.
A Twitter tag információkat kínál az Ön
által meglátogatott weboldalakról, illetve
azon hirdetésekről, amelyeket
megtekintett, illetve amelyekre rákattintott.

Munkame
net

https://oo.netmng.com
/optout.php

Munkame
net

https://optout.netmng.
com/optout.php

Munkame
net

https://privacy.microso
ft.com/enus/privacystatement
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WyWy

Xaxis

5.

Ez a süti a TV Squared portálon keresztüli
eredménygeneráláshoz szükséges azon
kampányokra vonatkozóan, amelyek
teljesítményét az Opel (és ügynökségei)
mérnik és optimalizálják. Az adatok
anonimizálásra és aggregálásra kerülnek.
Ezek a sütik hirdetési célokat szolgálnak, és
olyan adatokat tárolnak, mint a
sorozatszám, létrehozási időbélyegző,
vagy a süti verziója.

Munkame
net

https://tvsquared.com/
privacy-policy/

Tartós

https://www.xaxis.com
/opt-out/

Változások a Cookie szabályzatban

Süti szabályzatunk minden jövőbeli változása ebben az alkalmazásban kerül közzétételre. Ezért
kérjük, rendszeresen ellenőrizze ezeket a Süti szabályzatunk módosításairól való tudomásszerzés
érdekében. Jelentősebb változások esetén tájékoztatjuk Önt és szükség esetén kérjük az Ön
hozzájárulását.
6.

Kapcsolatfelvétel velünk

Az adatkezelő elérhetőségei és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei az Adatvédelmi
nyilatkozatban találhatók.

Verzió: 2019 október
Tekintse meg jognyilatkozatunkat a vállalat részletes adataiért.

