COOKIE szabályzat
Előzetes tájékoztatás az AVHGA cookie-k kezeléséről
Cookie-k (más néven: sütik) elhelyezése az avhga.hu weboldalon
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban: AVHGA) kizárólagos
felhasználási joga alatt álló www.avhga.hu weboldalra (a továbbiakban: Honlap)
látogatás során az alábbi, alap működést biztosító (más néven elengedhetetlen),
cookie-k kerülnek elhelyezésre a Honlapra látogató felhasználó azon eszközén
(különösen számítógép), melyen a Honlap elérésre kerül a Honlap felhasználója által
(a továbbiakban együttesen: Eszköz), amennyiben a Honlap látogatója ehhez
egyértelműen, előzetesen és kifejezetten hozzájárul a Honlapon található Elfogadom
gombra kattintással. Hozzájárulás hiányában a Honlapra látogató felhasználó
Eszközén cookie az AVHGA által nem kerül elhelyezésre.
Mi általánosságban a cookie?
A cookie-k kis méretű adatfájlok, amelyeket a Honlap felhasználója által használt
böngésző helyez el a felhasználó Eszközén. A cookie-k többek között információt
gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban
megkönnyítik a Honlap használatát a felhasználók számára. A cookie-k önmagukban
nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. Olvassa el figyelmesen
az alábbi tájékoztatót további információkért annak érdekében, hogy megtudja,
hogyan gyűjthet az AVHGA információt, amikor a felhasználó a Honlapot használja.
Milyen cookie-kat alkalmaz az AVHGA és milyen okból?
Az AVHGA kizárólag az alapműködést biztosító cookie-k által kezelt információkat
használja a Honlap felhasználó előzetes, kifejezett és egyértelmű hozzájárulása
esetén, az alábbi módon és célból.
Az alapműködést biztosító cookie-k a látogatók azonosítása nélkül, a Google
Analytics anonimizálásra szolgáló módszerének alkalmazásával gyűjtenek
információt a Honlap használatáról (azaz személyes adatot e cookie-k nem
tartalmaznak).
Az alap működést biztosító cookie-k használatának célja:
1. Információk a felhasználói viselkedésről (Google Analytics-től nyert anonim
információ): "felhasználói tevékenységet elemző cookie-k"
A felhasználói tevékenységet elemző cookie-k segítségével az AVHGA információt
gyűjt a felhasználók Honlap használati szokásairól. Ennek keretein belül az AVHGA
az adott cookie típus lejárati idején belül megismerheti a hozzájárulás időpontjától,
hogy a felhasználó webhasználati tevékenységét, különösen, hogy a felhasználó
mely weboldalakat tekintette meg, hány weboldalt keresett fel, az oldal mely részére
kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenet ideje, az AVHGA mely oldalait
tekintették meg legtöbben. Az AVHGA a gyűjtött információkat profilalkotásra nem
használja fel. A felhasználói tevékenységet elemző cookie-k olyanok, amelyek
teljesen anonim információkat biztosítanak az AVHGA számára, azaz a használati
szokásokra vonatkozó információkhoz név nélkül jut az AVHGA, azokat így név
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nélkül is tárolja, és a kinyert információkat így a látogatók viselkedésének anonim
elemzésére használja fel.
Az AVHGA által gyűjtött adatok köre a következő:
•
•
•
•
•
•

Anonimizált adatok
IP-cím
keresési előzmények
helyalapú adatok
eszközazonosító
név
egyedi eszközazonosító

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egyéb adatok
hirdetésmegtekintések
elemzési adatok
böngészőinformációk
sütiadatok
dátum/idő
demográfiai adatok
hardver/szoftver típusa
internetszolgáltató
interakciós adatok
oldalmegtekintések
kiszolgálótartományok

Az adott, felhasználói tevékenységet elemző cookie-k altípusai, céljai és lejárati ideje:
Elnevezés
_ga

_gid

_gat

Leírás
Lejárati idő
Segít anonim módon azonosítani, ha egy
2 év
felhasználó már járt korábban a weboldalon.
Google Analytics-től nyertinformáció. További
információért, kérjük, kattintson ide.
A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.
24 óra
Google Analytics-től nyert információ. További
információért, kérjük, kattintson ide.
Megakadályozza,
hogy
az
anonim
1 perc
statisztikákat gyűjtő rendszer túl sok adatot
kapjon rövid idő alatt. Google Analytics
információ.
További
információért,
kérjük, kattintson ide.

A cookie használathoz való felhasználói hozzájárulás tényének rögzítése is
megtörténik az AVHGA részéről, melynek célja annak AVHGA általi igazolhatósága,
hogy az alap működést biztosító cookie használatához a Honlap felhasználója
hozzájárult.
A felhasználó hozzájárulását a Honlap a látogatástól számított 1 évig tárolja. Ezen
időtartamot követően a hozzájárulás beszerzésére vonatkozó kérdés a Honlapra
történő látogatás során ismét megjelenik a Honlap felhasználójának. Amennyiben a
hozzájárulást nem adja meg ismételten a felhasználó abban az esetben az egy évnél
hosszabb lejárati idejű cookie-k a továbbiakban nem működnek.
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A hozzájárulás
Hozzájárulásával a felhasználó elfogadja, hogy az AVHGA alap működést biztosító
cookie-kat helyezzen el a felhasználó Eszközén abból a célból, hogy az AVHGA
elemezni
tudja
a
Honlap
használatát.
Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást, valamint törölni/kikapcsolni a
cookie-kat?
Az adott cookie használatához való hozzájárulással a felhasználó az adott cookie
fenti időtartamban történő használatához járul hozzá, mely hozzájárulást bármikor
ingyenesen visszavonhatja azzal, hogy a korábban megadott hozzájárulás tényét az
AVHGA a megadás időpontjától számított 1 évig minden esetben megőrzi.
Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását oly módon,
hogy a felhasználó a böngészője „Beállítások” menüpontjában, az „Adatvédelem”
címszó alatt a cookie beállításait módosítja, megtiltva ezzel a cookie elhelyezést.
A cookie-k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is a felhasználó segítségére
szolgálnak, valamint további információ az egyes böngészők „Súgó” menüjében
található.
A legnépszerűbb böngészők cookie beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat a
felhasználó:
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 11
Internet Explorer 10

Internet Explorer 9
Internet Explorer 8
Safari

További információk a cookie-król
1. A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókat az alábbi weboldalak
tartalmaznak:
http://www.youronlinechoices.com/hu/
http://www.allaboutcookies.org/
http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe
2. Google Analytics-től
tájékoztatás:

származó

információkkal

kapcsolatos

további

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/analytics/terms/us.html
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