SÜTI (COOKIE) KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
FREEASY Kft.
1.

BEVEZETÉS

A jelen süti kezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) leírja, hogy a FREEASY Korlátolt
Felelősségű Társaság (rövid neve: FREEASY Kft., székhelye: 9023 Győr, Körkemence utca 8.,
nyilvántartja a Győri Törvényszék Cégbírósága Cg. 08-09-031604 cégjegyzékszám alatt; e-mail
címe: hello@briefly.work; továbbiakban: „Társaság” vagy „Briefly”) hogyan használja
honlapján (http://www.briefly.work, a továbbiakban: „Honlap”) és a kapcsolódó altartományain
azok megfelelő működése érdekében a sütiket. Amennyiben kérdése merülne fel, kérjük írjon
e-mailt az alábbi címre: hello@briefly.work.
2.

MI A SÜTI?

A süti (angolul: cookie) egy kis szöveges fájl, amely a felhasználó eszközére (számítógép, tablet,
telefon) kerül megküldésre, amikor először meglátogatja a Honlapot. Amennyiben a felhasználó
ismételten meglátogatja a Honlapot, az „emlékezni” fog a felhasználó beállításaira (pl.: nyelv,
betűméret, megjelenítés), annak érdekében, hogy megfelelő felhasználói élményt nyújthasson. A
süti a böngészőn keresztül érkezik a felhasználó által használt eszközre. A sütik használatával
automatikusan gyűjthető információt kap a Társaság a felhasználóról.
3.

MILYEN SÜTIKET HASZNÁL A HONLAP?
a) Szigorúan szükséges és lényeges sütik
Ezek a sütik nélkülözhetetlenek a Honlap működéséhez, ezért a Honlap működése és elérhetősége
nélkül nem biztosítható. Az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv (az elektronikus
hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet
védelméről szóló 2002/58/EK irányelv) 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban a
következő sütik műszaki tárolásához vagy eléréséhez nem szükséges hozzájárulás:
●
●

amelyek kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő
közléstovábbítás vagy annak megkönnyítése, valamint
amelyeket a felhasználó által kifejezetten kért, információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükségesek.

b) Analitikai sütik
Ezek a sütik segítenek abban, hogy jobb felhasználói élményt biztosítsunk azáltal, hogy
elemezzük a felhasználók kapcsolatát a Briefly-vel.
c) Funkcionális sütik
Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy a Honlap emlékezzen az Ön által elvégzett választásokra
(például felhasználónevére vagy a Honlap kiválasztott nyelvére) és ezáltal fokozott,
személyesebb funkciókat biztosítson.

d) Célzó vagy hirdetési sütik
Ezen sütik elsődleges célja a hirdetések megjelenítése és a felhasználói profilok összeállítása a
hirdetések másutt való megjelenésének meghatározása céljából, emellett segítik egy-egy
reklámkampány hatékonyságának mérését.
4.

HASZNÁLATBAN LÉVŐ SÜTIK

4.1 Szigorúan szükséges és lényeges sütik
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4.2 Analitikai sütik
Szolgáltat
ást nyújtó
neve

Süti név

Tárolt és
feldolgozott adat

Lejára
t

Leírás

A reklám adatait
a felhasználó már
látta.

doubleclic
k.net

295
days

_hjClosedSurv
eyInvites

Boolean
true/false

365
days

Hotjar süti, amelyet
akkor állítanak be,
amikor a látogató
interakcióba lép egy
külső linkfelmérés
meghívó modállal.
Arra szolgál, hogy
ugyanaz a meghívó
ne jelenjen meg
újra, ha már
megmutatták.

_hjDonePolls

Boolean
true/false

365
days

Hotjar süti, amelyet
akkor állítanak be,
amikor a látogató
kitölt egy felmérést
a Helyszíni felmérés
modul segítségével.
Arra használják,
hogy ugyanaz a
felmérés ne jelenjen
meg újra, ha már
kitöltötték.

_hjMinimizedP
olls

Boolean
true/false

365
days

A Hotjar süti,
amelyet a látogató
egyszer állít be,
minimalizálja a
helyszíni felmérés
modult. Arra szolgál,
hogy a widget
minimális maradjon,
amikor a látogató az
Ön webhelyén
navigál.

_hjShownFeed
backMessage

Boolean
true/false

365
days

Hotjar süti, amelyet
akkor állítanak be,
amikor a látogató
minimalizálja vagy
kitölti a bejövő
visszajelzéseket. Ez

hotjar.com

hotjar.com

hotjar.com

hotjar.com

A Doubleclick
hirdetési hálózat
használja a Briefly által
vásárolt hirdetések
optimalizálására, újbóli
célzására és
hozzárendelésére.

úgy történik, hogy a
bejövő visszajelzés
a lehető legkisebbre
kerüljön, ha a
látogató egy másik
oldalra navigál, ahol
meg van jelenítve.

_hjid

UUID

365
days

Hotjar süti, amelyet
akkor állítanak be,
amikor az ügyfél
először a Hotjar
szkriptet tartalmazó
oldalra kerül. A
böngészőben az
adott webhelyhez
tartozó Hotjar
felhasználói
azonosító
megőrzésére
szolgál. Ez
biztosítja, hogy az
ugyanarra a
webhelyre történő
későbbi látogatások
során alkalmazott
viselkedés azonos
felhasználói
azonosítóval legyen
hozzárendelve.

_hjRecordingL
astActivity

Numerical
Value
(Timestamp)

Sessio
n

Ezt a munkamenet
tárhelyén kell
megtalálni
(szemben a
sütikkel). Ez akkor
frissül, amikor egy
látogatói felvétel
elkezdődik, és
amikor az adatokat
a WebSocketen
keresztül küldi (a
látogató olyan
műveletet hajt
végre, amelyet a
Hotjar rögzít).

_hjTLDTest

Boolean
true/false

Sessio
n

Amikor a Hotjar
szkript fut,

hotjar.com

hotjar.com

hotjar.com

megpróbáljuk
meghatározni a
legáltalánosabb
cookie-utat, amelyet
használnunk kell, az
oldal hosztneve
helyett. Ez azért
történik, hogy a
sütik megoszthatók
legyenek az
aldomainek között
(adott esetben).
Ennek
megállapításához
megpróbáljuk a
_hjTLDTest cookie-t
tárolni a különböző
URL-szubsztring
alternatívák
számára, amíg meg
nem sikerül. Ezen
ellenőrzés után a
cookie eltávolításra
kerül.

_hjUserAttribut
esHash

Hash

Sessio
n

A Hotjar Identify
API-n keresztül
elküldött
felhasználói
attribútumok a
munkamenet
időtartama alatt
gyorsítótárba
kerülnek, hogy
megtudjuk, mikor
változott meg egy
attribútum és
frissíteni kell.

_hjCachedUser
Attributes

JSON

Sessio
n

Ez a süti tárolja
azokat a
felhasználói
attribútumokat,
amelyeket a Hotjar
Identify API-n
keresztül küld el,
valahányszor a
felhasználó nem
szerepel a
mintában. Ezeket az
attribútumokat csak

hotjar.com

hotjar.com

akkor menti el, ha a
felhasználó
interakcióba lép egy
Hotjar Feedback
eszközzel.

_hjLocalStorag
eTest

Boolean
true/false

Under
100ms

Ez a süti annak
ellenőrzésére
szolgál, hogy a
Hotjar Tracking
Script képes-e
használni a helyi
tárhelyet. Ha teheti,
ebben a cookie-ban
1 értéket állítanak
be.
Az_hjLocalStorageT
est tárolt adatoknak
nincs lejárati ideje,
de a létrehozás után
szinte azonnal
törlődnek.

_hjIncludedInP
ageviewSampl
e

Boolean
true/false

30
minute
s

Ez a cookie úgy van
beállítva, hogy
értesítse a Hotjar-t
arról, hogy az adott
látogató bekerült-e a
webhely
oldalmegtekintési
korlátja által
meghatározott
adatmintába.

_hjIncludedInS
essionSample

Boolean
true/false

30
minute
s

Ez a cookie úgy van
beállítva, hogy
értesítse a Hotjar-t
arról, hogy az adott
látogató bekerült-e
az Ön webhelyének
napi
munkamenetkorlátja
által meghatározott
adatmintába.

hotjar.com

hotjar.com

hotjar.com

_hjAbsoluteSe
ssionInProgres
s

Boolean
true/false

30
Minute
s

Ez a cookie a
felhasználó első
oldalmegtekintési
munkamenetének
észlelésére szolgál.
Ez egy igaz / hamis
jelző, amelyet a süti
állított be.

_hjFirstSeen

Boolean
true/false

Sessio
n

Ez az új felhasználó
első
munkamenetének
azonosítására van
beállítva. Igaz /
hamis értéket tárol,
jelezve, hogy Hotjar
először látta-e ezt a
felhasználót. A
Felvétel szűrők
használják az új
felhasználói
munkamenetek
azonosítására.

hjViewportId

UUID

Sessio
n

Ez információkat
tárol a felhasználói
nézetablakról,
például a méretről
és a méretről.

_hjRecordingE
nabled

Boolean
true/false

Sessio
n

Ez akkor adódik
hozzá, amikor a
felvétel elindul, és
akkor olvassa el,
amikor a felvételi
modult inicializálják,
hogy lássák, a
felhasználó már
szerepel-e
felvételen egy adott
munkamenetben.

hotjar.com

hotjar.com

hotjar.com

hotjar.com

4.3 Funkcionális sütik
Szolgált
atást nyújtó
neve

Süti név

Tárolt és
feldolgozott adat

Lejára
t

Leírás

4.4

Célzó vagy hirdetési sütik

Szolgált
atást nyújtó
neve

Süti név

Google

Tárolt és
feldolgozott adat

295 nap

Ez a süti
információkat szolgáltat
arról, hogy a
végfelhasználó hogyan
használja a Honlapot.

2 év

A Facebookhoz való
csatlakozáshoz használt
böngésző azonosítása, a
bejelentkezett
felhasználótól
függetlenül. Ez a süti
kulcsszerepet játszik a
Facebook biztonsági és
webhely-integritási
funkcióiban.

Munkam
enet vége

Ezek a sütik a Honlap
teljesítményének
növelését segítik.

fr

A Felhasználó által
használt böngésző típusa.

Faceboo

fr

A Felhasználó
Facebookra történő
bejelentkezésének
állapota.

Faceboo

fr

Titkosított Facebook
azonosító és böngésző
azonosító.

Faceboo

fr

Ezek a sütik a
Facebook hirdetéseivel
kapcsolatos adatokat
tárolnak.

k

k

k

Leírás

A Felhasználó által a
Honlap meglátogatása
előtt látott a hirdetések.

Faceboo
k

Lejárat

456 nap

A Facebook által
célzott hirdetések
teljesítményének segítése.

oo: 1832

Segítik a Facebook
hirdetések hatékonyságát.
Több információért
kérjük látogasson el a
www.facebook.com
oldalra.

nap
sb: 365
nap
wd: 7
nap

5.

MI TÖRTÉNIK AZ INFORMÁCIÓVAL, AMIT A SÜTIK GYŰJTENEK?
A szigorúan szükséges és lényeges sütik által gyűjtött információkkal:
●

gördülékenyebbé tesszük a Honlapon történő regisztráció folyamatát;

●

biztosítjuk a Honlapon tett változtatások mentését;

Az Analitikai sütikkel gyűjtött információkkal:
●
●

javítjuk a Briefly szolgáltatásainak minőségét;
figyeljük az összesített használati mutatókat, például a látogatók és a megtekintett oldalak
számát;

A funkcionális sütik által gyűjtött információkkal:
●

emlékszünk a Honlapon tett változásokra;

A célzó vagy hirdetési sütikkel gyűjtött információkkal:
●
6.

személyre szabott hirdetéseket jelenítünk meg;

A SÜTIK ELFOGADÁSA

A Honlap megnyitásával automatikusan elfogadja a szigorúan szükséges és lényeges sütik
használatát, amelyekhez nem szükséges a felhasználó hozzájárulása összhangban a jelen
Tájékoztató 3. pontjának a) alpontjával. Az analitikai, a funkcionális és a célzó vagy hirdetési
sütiket a honlap megnyitásakor felugró ablakon lévő kijelölődoboz kijelölésével tudja elfogadni.
7.

A SÜTIK ELUTASÍTÁSA

Manuálisan beállíthatja böngészőjét, hogy az ne fogadjon sütiket, de az korlátozhatja a Honlap
igénybevételének lehetőségeit. Kérjük, keresse fel a következő linkeket, hogy megtudja, hogyan
kell megváltoztatni a süti beállításokat:
- http://www.aboutcookies.org/
- https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
- http://optout.aboutads.info/
- http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
A Tájékoztatót időről időre megújíthatjuk. Amikor változás történik akkor a hatályossá válás napját
frissítjük a Tájékoztatóban, és a változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt verziót közzé
tesszük a www.briefly.work weboldalon. Kérjük kísérje figyelemmel a tájékoztató változásait.
Hatályos: 2020. május 20.

