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2. Cookie-kal vagy hasonló fájlokkal kapcsolatos részletes rendelkezések
2.1. A Strong Record egyes esetekben olyan adatokat is gyűjthet és kezelhet, amelyek önmagukban nem
teszik lehetővé az Érintett azonosítását, de bizonyos esetekben személyes adatoknak számíthatnak.
Ilyen adat lehet például az Érintett IP címe, az Érintett által használt webböngésző, számítógép és
operációs rendszer típusa, a nyelvi beállítások, internetszolgáltató, dátum/időadata, illetve azon
weboldal vagy reklám domain neve, amelyről az Érintett eljutott a Honlapra, vagy amelyre a Honlapon
keresztül jutott el. Ezen adatok az Érintettazonosítására alkalmatlan módon kerülnek tárolásra, ezért
mindaddig, amíg kapcsolatuk az Érintettel nem helyreállítható, nem minősülnek személyes adatoknak.
Ezeket az információkat a Strong Record a Honlap effektív működtetése, a Honlappal
kapcsolatosfelhasználói magatartás, a különböző trendek megismerése érdekében, illetve a
Honlaplátogatóiról összességében demográfiai adatok gyűjtése érdekében használja, mely
információkból levonható következtetéseket a Strong Reocrd marketing és reklámozási szolgáltatásai,
kommunikációja hatékonyságának növelése érdekében használja fel.
2.2. Ugyanezen okokból az Strong Record eltárolhat bizonyos adatokat az Érintett számítógépén, amikor az
Érintett megtekinti a Honlapot. Ezen adatok „cookie”, vagy hasonló fájl formájában kerülnek az Érintett
számítógépére. A cookie-k segítségével például lehetséges weboldalak vagy reklámok olyan
megjelenítése, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek az Érintett érdeklődésének. A cookie-k
azonban a legtöbb webböngésző segítségével törölhetők a számítógép merevlemezéről, továbbá
valamennyi cookie blokkolható, illetve az Érintett olyan beállításokat is alkalmazhat, hogy
figyelmeztetést kapjon egy cookie eltárolása előtt(bővebben lásd a 12. pontot).

2.3. A Honlap online Szolgáltatásai, hirdetései és interaktív alkalmazásai esetlegesen „cookie-kat” és egyéb
technológiákat, mint például webjelzőket (beacon) és pixel tag-eket is használhat a Szolgáltatásai
optimalizálása érdekében.
2.4. A „cookie” jelentése
A „cookie” jellemzően betűkből és számokból álló olyan kis file, amelyet webszerverünk küld az
Érintett számítógépének merevlemezén lévő böngésző cookie fájljába. Ennek segítségével honlapunk
például emlékezni fog egy felhasználói eszközre, amikor webszerverünk és annak internetes böngészője
kapcsolatba lép egymással. A cookie legfőbb célja, hogy a webszerver az Érintetthez szabott weboldalt
kínáljon fel, és a látogató részére személyesebb, igényeihez szabott élményt kínáljon, amikor az Érintett
a Honlapot látogatja.
2.5. A Strong Record által használt cookie-k

A www.reflektoronline.com Honlap két fajta cookie-t használ:
a) Munkamenet (session) cookie-k: ezek olyan ideiglenes cookie-k, melyek addig maradnak a
böngésző cookie fájljában, amíg az Érintett a Honlapot el nem hagyja. A honlap bizonyos
alkalmazásainak, ill. funkcióinak működéséhez ezen cookie-k elengedhetetlenek.
b) Állandó (persistent) cookie-k: a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében a Strong Record
állandó (persistent) cookie-kat is használ (pl. a navigálás optimalizálása érdekében). Ezen fajta
cookie sokkal hosszabb ideig marad az Érintett böngészőjének cookie fájljában. Ez az időtartam
attól függ, hogy az internetes böngészőjét az Érintett hogyan állította be. Az állandó cookie-k
minden olyan esetben információkat adnak át a webszerver számára, amikor az Érintett a honlapra
látogat. Az állandó cookie-kat nyomkövető cookie-knak is hívják.
2.6. Harmadik fél cookie-k
Reklámozási célból, ill. a marketing kommunikációk optimalizálása céljából a Strong Record harmadik
fél reklámszolgáltató társaságokat is igénybe vehet. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok is
használhatnak cookie-kat hirdetéseik hatékonyságának felmérése és a hirdetési tartalom személyesebbé
tétele céljából. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok által gyűjthető információk körébe tartoznak
olyan adatok, mint például a földrajzi elhelyezkedésadatai (az IP címből történő következtetés útján)
vagy kapcsolattartási adatok, úgymint az email címek, amennyiben ezeket a Honlapon keresztül
gyűjtenék.
2.7. Webjelzők és pixelek
A Honlap és a Strong Record e-mail üzenetei webjelzőket vagy pixel tag-eket is tartalmazhatnak. A
webjelző olyan, jellemzően transzparens grafikus kép, amely általában nem nagyobb, mint 1x1 pixel és
amelyet weboldalon, vagy e-mailben helyeznek el annak érdekében, hogy a weboldalt látogató, vagy emailt küldő személy online tevékenységét ellenőrizze. Webjelzőket harmadik felek által használt
technológiák tartalmaznak, annak érdekében, hogy a weboldalunkra látogató tevékenységét
megfigyelje. Ez lehetőséget ad olyan információk gyűjtésére, hogy mely számítógépen keresztül,
milyen weboldalakat, mikor és honnan (ország,város) látogattak.
2.8. Cookie-k engedélyezése és letiltása
Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az
ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el a www.reflektoronline.com webhelyre. Ön törölni tudja a
számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket.
Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra,
manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos
szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Honlap bizonyos szolgáltatásai nem lesznek elérhetőek abban az esetben,
ha a cookie-k használatát letiltja.
2.9. A http://www.reflektoronline.com/ honlapon alkalmazott egyes cookie-k

A Strong Record Kft. által használt cookie-k
Cookie megnevezése
Cookie Law Info – Süti elfogadás
Facebook – Közösségi oldal megosztó gombja

Facebook pixel

A használat célja
A Süti elfogadását felkínáló és arra adott választ
megjegyző eszköz.
Megosztó gombok segítségével segíthetjük az Önt
érdeklő tartalmak megosztását a közösségi
hálózaton.
Amennyiben Facebookon is be van jelentkezve és
az oldalunkon jár, úgy lehetőségünk van hirdetést
beállítani ezen csoportba tartozókra célozva a
Facebook hirdetési hálózatán.

Google AdEx – Hirdetési hálózat

Google AdSense – Hirdetési hálózat

Google Analytics - Közönségmérés

Twitter – Közösségi oldal megosztó gombja

YouTube – Videómegosztó

OneSignal – Push üzenetküldő szolgáltatás

A Google hirdetési hálózat hirdetéseinek
megjelenítése felületeinken. Amennyiben Ön
Google felhasználó, böngészési előzményeknek
megfelelő, egyedi hirdetésekkel találkozhat
oldalainkon.
A Google hirdetési hálózat hirdetéseinek
megjelenítése felületeinken. Amennyiben Ön
Google felhasználó, böngészési előzményeknek
megfelelő, egyedi hirdetésekkel találkozhat
oldalainkon.
Analitikai eszköz, mely képet ad a felhasználók
viselkedéséről oldalunkon. Segítségével láthatjuk a
felhasználók számát, az oldalon töltött időt, becsült
demográfiai adatokat.
Az Önt érdeklő tartalmakat megosztó gomb
segítségével egyszerűen megoszthatja a közösségi
hálózaton.
A YouTube-on található videókat ágyazunk be,
vagy ilyen videókra mutató hivatkozásokat
helyezünk el.
Ennek eredményeként a YouTube cookie-kat
helyezhet el, ha Ön olyan oldalt keres fel, ahol
videó van beágyazva a YouTube-ról, vagy
hivatkozás mutat ilyen videókra.
A szolgáltatásra feliratkozó, arra engedélyt adó
felhasználóknak üzenetet küldünk legfrissebb
híreinkkel. A szolgáltatásról bármikor leiratkozhat.

