A Bitroll Kft. által használt sütik kezelése
A Bitroll Kft. az általa üzemeltetett www.bitroll.hu domainen sütiket (angolul: „cookie”)
használ a honlap működtetésére, használata megkönnyítése, valamint biztonsága, a
honlapon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.
Mi a süti?
A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek egy adott honlapon vagy
alkalmazásban történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőben vagy a
készüléken. A sütik lehetővé teszik, hogy az adott honlap a látogatót a következő
látogatásakor felismerje, és ez által biztonsági, kényelmi funkciókat biztosítson és javítsa a
felhasználói élményt az oldal böngészése közben.
Hogyan használjuk a Bitroll-nál a sütiket?
A weboldalunkon sütiket használunk azok használhatóságának javítására, valamint
marketing és optimalizációs célú adatgyűjtésre és tárolásra.
A sütijeink által gyűjtött adatokat nem adjuk el, és nem továbbítjuk ezeket az információkat
semmilyen harmadik fél felé.
Weboldalunk használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ezen szabályzatban
meghatározott módon sütiket alkalmazzunk. Engedélyét a jövőre nézve bármikor
visszavonhatja a böngészője beállításának megváltoztatásával.
Milyen fajta sütiket használunk?
A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek alapműködést biztosító,
valamint statisztikai sütik. A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet
sütiket, amelyek törlődnek amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket,
amelyeket a látogató gépe, illetve a böngészője mindaddig ment, míg azok mentési
időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.
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A www.bitroll.hu által használt sütik
Alapműködést biztosító sütik listája:
Süti neve
_cfduid

_iph_pcb

CONSENT

ARRAffinity

Leírás
Feladata a kliensek egyedi
azonosítása,
biztonsági
beállításokat
alkalmaz
felhasználónként. A süti nem
tárol személyes adatokat.
Feladata annak ellenőrzése,
hogy a felhasználó elfogadtae a süti szabályzatot.
Google maps-hez szükséges
sütik,
a
google.com
adatvédelmi
nyilatkozata
szerint.
A Windows Azure használja,
és a süti révén számontartja
az
internetre
fellépő
felhasználókat.
Ez
a
böngészés teljes ideje alatt
biztosítja a felhasználó és az
azon
szerver
közötti
összeköttetést, amelyhez a
felhasználó kapcsolódik.

Ki használja?
Cloudflare

Lejárata
1 év

Saját

3 év

Google

20 év

Windows Azur

A
munkamenet
időtartama

Statisztikai célú sütik listája:
Süti neve
_utma

_utmz

_ga

Leírás
Ki használja?
Feladata a felhasználók és a Google Analytics
munkamenet
megkülönböztetése
webhelylátogatási
és
felhasználói
viselkedés
statisztikai célból.
Feladata, hogy nyomon Google Analytics
kövesse, honnan jött a
látogató,
milyen
keresőmotort
használt,
milyen linket kattintott,
milyen kulcsszót használt.
Feladata
az
egyedi Google Analytics
felhasználók azonosítása a
böngészési
munkamenetben.
A
rendszer
nem
tudja
azonosítani
az
egyedi

2

Lejárata
2 év

6 hónap

2 nap

_hjIncludedInSample, _hjid

_biz_flagsA, _biz_nA,
_biz_pendingA, _biz_uid

felhasználókat a különböző
böngészőkön
vagy
eszközökön.
Arról ad információt a Hotjar
Hotjarnak, hogy az adott
felhasználó része-e annak a
mintának,
amelyből
a
felhasználói
viselkedést
elemző
hőtérképek
készülnek.
Ezeket a sütiket a Cloudflare Cloudflare
használja a teljesítmény és a
biztonság
növelése
érdekében, amely a webhely
látogatóinak
összesített
elemzését nyújtja.

A
munkamenet
időtartama

max. 10 év

Hogyan ellenőrizhetők és módosíthatók a süti beállítások?
Bár a legtöbb böngésző és eszköz alapértelmezetten elfogadja a sütiket, a beállítások révén
törölheti vagy elutasíthatja azokat. A sütik letiltása esetén azonban előfordulhat, hogy
weboldalunk bizonyos funkciói nem működnek megfelelően.
A sütik kezelésére vonatkozó útmutatókat egyes böngészők esetében az alábbi linkeken
érheti el:
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari:
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

3

