A COOKIE-K KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
Ebben a részben a cookie-k kezelésére vonatkozó politikánkról tájékozódhat. Tartalmaink
megjelenítése során az eszközén (számítógép, táblagép, okostelefon stb.) végzett böngészéssel
kapcsolatos adatokat az eszközén található „Cookie” elnevezésű fájlok eltárolhatják. Ez a politika az
előbbi böngészési adatok eredetével és felhasználásával, illetve az önt ezekkel kapcsolatban megillető
jogokról nyújt tájékoztatást, különös tekintettel a tiltakozáshoz való jogára. Ez a politika továbbá
tartalmazza azt is, hogy milyen adatokat gyűjtünk akkor, amikor weboldalunkat harmadik fél
weboldalain vagy alkalmazásaiban elhelyezett hirdetéseken keresztül keresi fel.

1. KIK VAGYUNK MI?
Üdvözöljük a Renault Hungária Kft. https://www.daciamajalis.hu/ link alatti weboldalán. A Renault
Hungária Kft. székhelye a 1138 Budapest, Váci út 140. szám alatt található. A Renault Hungária Kft-t a
Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság a 01-09-072543 cégjegyzékszámon tartja nyilván.
Az ön személyes adatainak, így a cookie-k segítségével gyűjtött személyes adatok védelme érdekében
Adatvédelmi tisztviselőt jelöltünk ki, akinek az elérhetősége a következő: dpo.hungary@renault.hu.

2. MI AZ A COOKIE?
A cookie-k azok az adatok, amelyeket az internetező személy készülékén rögzít a felkeresett internetes
weboldal. A cookie-kat az internetes weboldal megküldi az internetező személy böngészőjének, amely
így azokat vissza tudja küldeni az eredeti weboldalnak (például egy munkamenet azonosítóját vagy a
kiválasztott nyelvet).
Kizárólag a cookie kibocsátója képes az abban tárolt adatokat olvasni és módosítani.

3. MILYEN CÉLT SZOLGÁLNAK A WEBOLDALON
ELHELYEZETT COOKIE-K?
A https://www.daciamajalis.hu/ internetes weboldal többféle típusú cookie-t használ.
Egyes cookie-kat kizárólag az elektronikus kommunikáció lehetővé tétele, illetve megkönnyítése
céljából használunk (csatlakozási hibák észlelése, csatlakozási pontok azonosítása, internetes webhely
biztonsága...).
Olyan cookie-kat is alkalmazunk, amelyek az ön kifejezett kérésének biztosítása érdekében végzett
online kommunikációs szolgáltatásokhoz szükségesek (képernyő-beállítások, az űrlapokon megadott
adatok tárolása, felhasználói fiókba történő bejelentkezés…).
További cookie-kat is használunk, a következő célokkal :

•
•
•

a weboldal felkeresési gyakoriságának, illetve használatának elemzése a böngészési élmény
fejlesztése érdekében ;
a weboldalon megjelenő reklámok pontosabb személyre szabása ;
a weboldal felhasználóbarát és interaktív jellegének növelése, illetve a közösségi hálózatokkal való
kapcsolat biztosítása.

4. MILYEN COOKIE-KAT HASZNÁLUNK A
WEBOLDALON?
A weboldalon a következő cookie-kat használjuk :
•
•

a Renault Hungária Kft. által használt cookie-k;
a Renault Hungária Kft. által kiválasztott, korlátozott számú harmadik féltől származó cookiek (kommunikációs ügynökségek, látogatási adatokat mérő vállalatok…).

4.1 A [Renault vállalat] által használt cookie-k
A https://www.daciamajalis.hu/ weboldal által elhelyezett cookie-kat az alábbi táblázat
tartalmazza :

Cél

Név

Tárolási
időtartam

Küldés
az EU-n
kívüli
területre

mcms_session

Munkamenet azonosítása

Munkamenet
végéig

Nem

Biztonságos
csrf_cookie

adatkommunikáció

Nem

1 év

Nem

elősegítése

Beállított adatvédelmi
cpm_cookie_o

1 óra

szint tárolása

4.2 Harmadik féltől származó cookie-k
A weboldal egyes funkciói harmadik felek szolgáltatásaira támaszkodnak.

4.2.1 Látogatottság mérése
A Google Analytics szolgáltatásának segítségével tudjuk meghatározni a látogatók számát, illetve hogy
milyen módon használják a weboldalt. Ez egy olyan statisztikai eszköz, amelynek a segítségével a
Renault Hungária Kft. a látogatók igényei alapján továbbfejleszti az internetes weboldalát.
Az ezen cookie-k által tárolt adatok a következők :
•
•

a weboldal használata, többek között a felkeresett aloldalak;
az IP-cím, amely alapján meghatározható, hogy honnan ered a kapcsolat. Ezeket az adatokat a
helymeghatározás után azonnal anonimizáljuk, és azokat a Google-lel nem osztjuk meg.

Az alkalmazott cookie-k az alábbi táblázatban találhatóak :

Név

Vállalat

Cél

Tárolási
időtartam

Küldés az
EU-n
kívüli
területre

Minden egyes oldal
_gid

Google

látogatáskor egy egyedi
értéket rögzít a felhasználók

24 óra

Nem

24 hónap

Nem

10 perc

Nem

24 hónap

Nem

megkülönböztetéséhez

_ga

Google

Az egyedi felhasználók
elkülönítéséhez

Limitálni a kérések számát, és
_gat

Google

az adatállományt nagy
forgalmú honlapok esetében

Felhasználók és a
_utma

Google

munkamenetek
megkülönböztetése

A Google Analytics régi
_utmb

Google

verziója használja a visszatérő

A böngésző

felhasználók által generált új

bezárásáig

Nem

munkamenetek azonosítására

A Google Analytics régi
_utmc

Google

verziója használja, hogy
azonosítsa az új

30 perc

Nem

24 hónap

Nem

munkamenetet

_utmv

Google

Webáruház látogatói
adatainak a tárolására

Tárolja azokat a forgalmi
adatokat, ami alapján
_utmz

Google

megállapítható, hogy a
felhasználók, milyen forrásból
vagy kampányból érkeztek az

Frissítéstől
számított 6

Nem

hónapig

oldalra

Limitálja a tárolt adatok
_utmt

visitorID

Google

mennyiségét a nagy forgalmú

10 perc

Nem

24 hónap

Nem

oldalakon

Google

Felhasználó azonosításához

4.2.2 Reklámüzenetek alkalmazása
Amikor reklámüzeneteket küldünk önnek, vagy ilyen jellegű üzeneteket jelenítünk meg a weboldalon,
az a célunk, hogy ezek az üzenetek a lehető leginkább személyre szabottak legyenek, tehát
megfeleljenek az ön igényeinek, illetve valós esélye legyen annak, hogy önt az üzenet érdekelni fogja.
Valójában az ön személyes adatai (tehát a cookie-k, amelyeket az internetes weboldalainkon tett
látogatásai, illetve a mobilalkalmazásaink használata során automatizált módon gyűjtünk be, és
amelyeket összevethetünk ügyféladatainkkal, amennyiben azokat ön nekünk közvetlenül, vagy
partnereinken keresztül megadta) alapján olyan profilt tudunk összeállítani, amelynek segítségével
felmérhetjük, és a lehető legpontosabban megbecsülhetjük, hogy mik az ön igényei és/vagy milyen

termékeink és szolgáltatásaink érdekelhetik önt. Minél jobban ismerjük önt, annál könnyebben tudunk
az ön számára megfelelő termékeket és szolgáltatásokat ajánlani, amivel ön is elégedett lehet.
Az ezen cookie-k által tárolt adatok a következők :
•
•
•
•

Név

az a tény, hogy ön meglátogatta az internetes weboldalt ;
a megtekintett aloldalak.
a látogatáshoz használt eszközöket
Az alkalmazott cookie-k az alábbi táblázatban találhatók :

Vállalat

Cél

Tárolási időtartam

Küldés az EU-n kívüli területre

4.2.3 A weboldal felhasználóbarát jellegének és átláthatóságának javítása
A weboldal felhasználóbarát jellegének javítása érdekében a Renault Hungária Kft. harmadik felek
szolgáltatásait veszi igénybe, mint például :
•
•
•

megosztási gomb (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+) ;
tweet-listák (Twitter) ;
videó megjelenítése az oldalon (YouTube)

Ezek a funkciók az oldalon használt, harmadik féltől származó alkalmazások alapján működnek. Az
adott gombot biztosító közösségi hálózat be tudja önt azonosítani az adott gomb segítségével, még
akkor is, ha ön ezt a gombot nem használta weboldalunk meglátogatása során. Ezzel a típusú gombbal
a közösségi hálózat nyomon követheti önt a böngészés során, amennyiben a közösségi hálózatban
fenntartott fiókja a készüléken nyitva van a weboldalon történő navigáció során (nyitott
munkamenet).
Kérjük, tekintse meg az adott közösségi hálózat adatvédelmi tájékoztatóját annak megismerése
érdekében, hogy ezek a közösségi hálózatok milyen célokra, különösen milyen hirdetési célokra
használják az ilyen gombok segítségével gyűjtött adatokat. Ezeknek az adatvédelmi szabályoknak
biztosítaniuk kell az ön számára saját beállításainak meghatározását az adott közösségi hálózaton belül,
ideértve elsősorban a felhasználói fiókok beállítását az egyes hálózatokban.

Az alkalmazott cookie-k az alábbi táblázatban találhatók :

Név

Vállalat

Cél

Tárolási
időtartam

Küldés az
EU-n
kívüli
területre

Felhasználó- és
fr

Facebook

böngészőazonosító,
időbélyeg, egyéb

90 nap

adatok

act
c_user

datr

locale

Facebook

Elemzés és kutatás

munkamenet

Facebook

Felhasználói azonosító

90 nap

Facebook

Facebook

Böngészőazonosító és
időbélyeg

Területi beállítások

2 év

7 nap

Igen/nem
(Használatával
nyilvántartható, hogy
pl

Facebook

egy készülék vagy egy
böngésző be van-e

90 nap

jelentkezve a
Facebook-platform
használatával.)

presence

sb

Facebook

Facebook

A webhely funkciói és
szolgáltatásai
Böngészőazonosító és
időbélyeg

munkamenet

2 év

spin

wd

Facebook

Facebook

A képernyő vagy az
ablak méretei

7 nap

Munkamenetazonosító, létrehozás
időpontja, hitelesítési
xs

Facebook

érték, biztonságos

90 nap

munkamenet állapota,
gyorsítótárazási
csoportazonosító

5. HOGYAN SZERZI MEG A RENAULT HUNGÁRIA
KFT. A COOKIE-KRA VONATKOZÓ
HOZZÁJÁRULÁSOM?
A weboldalon tett első látogatása során arra kérjük, hogy fogadja el vagy utasítsa el az adott cookie-k
használatát.
Amennyiben nem szeretné, hogy a készülékén cookie-kat helyezzünk el, vagy azokat beolvassuk, egy
elutasításra vonatkozó cookie-t helyezünk el a készüléken, amely alapján a Renault Hungária
Kft. nyilvántartja az ön a cookie-k használatával kapcsolatos tiltakozását. Amennyiben ezt az elutasítási
cookie-t ön törli, a későbbiekben nem fogjuk tudni, hogy ön elutasította a cookie-k használatát.
Ehhez hasonlóan, ha ön elfogadja a cookie-k használatát, egy beleegyezési cookie-t helyezünk el a
készüléken.
Az elfogadási vagy elutasítási cookie-knak a készülékén kell maradniuk. Bármikor módosíthatja a
beállításait, a következő, « A cookie-k kezelése » című fejezetben leírtak szerint.
Tájékoztatjuk, hogy a kommunikációt lehetővé tévő vagy azt egyszerűsítő, illetve az ön által kért
szolgáltatás biztosításához szükséges cookie-k használata nem függ az ön beleegyezésétől, éppen ezért
azok használatával szemben nem tiltakozhat.

6. A COOKIE-K KEZELÉSE
Önnek több lehetősége is van a cookie-k kezelésére, illetve törlésére vonatkozóan.

6.1 A cookie-k kezelésére vonatkozó bővítmény
Önnek lehetősége van egy bővítményen keresztül kezelni a https://www.dacia.hu/ weboldalon
használt cookie-kat, amennyiben ezek használatához az ön hozzájárulása szükséges.
*Az alábbi linkre kattintva bármikor hozzáadhatja ezt a bővítményt böngészőjéhez, és a cookie
típusától függően módosíthatja a beállításokat: https://chrome.google.com/webstore/detail/cookiemanager/kbnfbcpkiaganjpcanopcgeoehkleeck

6.2 A böngésző beállításai
A tárolt cookie-kat a böngészője segítségével is kezelheti.
Bár a böngészők többsége alapértelmezés szerint a cookie-k telepítésének elfogadására van beállítva,
önnek lehetősége van beállítani, hogy elfogadja vagy elutasítja az összes cookie-t, illetve a kibocsátó
alapján történő elfogadást is beállíthatja. A böngészőben továbbá rendszeresen törölheti is a
számítógépen tárolt cookie-kat.
Ne feledje el az összes készülékén megadni a megfelelő beállításokat (táblagépek, okostelefonok,
számítógépek stb.).
A cookie-k és az ön beállításainak a kezelésére vonatkozóan az egyes böngészők eltérő beállításokkal
rendelkeznek. A cookie-k beállításai módosításának leírását megtalálja a böngésző súgójában. Például :
•
•
•
•
•

az Internet Explorer™ esetében: http://windows.microsoft.com/hu-HU/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
a Safari™
esetében: https://support.apple.com/kb/PH21452?viewlocale=hu_HU&locale=en_US
a Chrome™ esetében: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Firefox™ esetében : https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutiktorlese-szamito
az Opera™ esetében: http://help.opera.com/Windows/11.60/hu/cookies.html

6.3 Tiltakozás a kibocsátónál
Önnek lehetősége van letiltani adott harmadik fél cookie-jait, ehhez látogasson el közvetlenül a
kibocsátó honlapjára. Ezt a következő módon teheti meg :
•
•

ha a Google Analytics cookie-jait szeretné letiltani, látogasson el
ide :https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;
a Flash típusú cookie-k letiltásához látogasson el
ide: https://www.adobe.com/hu/privacy/opt-out.html

7. AMENNYIBEN ESZKÖZÉT TÖBBEN IS
HASZNÁLJÁK
Amennyiben eszközét többen is használják, és az eszközön több böngésző is fut, nem tudjuk biztosítani,
hogy az eszköze által használt szolgáltatások és az ott megjelenő reklámok az ön igényeinek vagy egy
másik személy igényeinek fognak megfelelni.
Az eszköz megosztása, illetve a böngésző cookie-beállításainak meghatározása minden esetben az ön
döntési és felelősségi körébe tartozik. Az adott személy informálása az ön feladata.

8. AZ ÖN JOGAI
A személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok értelmében ön hozzáférhet a személyes
adataihoz, kérheti azok helyesbítését, tiltakozhat az adatkezelés ellen, kérheti az adatkezelés,
korlátozását és az önre vonatkozó személyes adatok törlését. A tiltakozási jog érvényesítésének
módját a 6. pont tartalmazza. Az ön további jogainak gyakorlására vonatkozóan
a https://www.dacia.hu/adatvedelmi-tajekoztato.html oldalon találja a személyes adatok védelmével
kapcsolatos tájékoztatónkat.

9. VÁLTOZÁSOK
A jelen szabályzat esetenkénti módosításának jogát fenntartjuk. Amennyiben erre szükség van vagy
kötelező, erről önt tájékoztatjuk, és/vagy a hozzájárulását kérjük. Kérjük, minden látogatása alkalmával
látogasson el ide és tájékozódjon a szabályzat legfrissebb változatáról!

