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Az alábbi adatvédelmi irányelvek szabályozzák azt, ahogyan a Szolgáltató összegyűjti,
használja, tárolja és nyilvánosságra hozza a Szolgáltató Felhasználóitól összegyűjtött
információkat. Ezek az adatvédelmi irányelvek a Szolgáltatóra és a Szolgáltató összes
tanfolyamára vonatkoznak.

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) részletesen ismerteti, hogy a Releeve
Kft. (székhely: 1052 Budapest, Párizsi utca 1. 2.em 11., cégjegyzékszáma: 01 09
333116, adószáma: 26577964242; Szolgáltató”, „Társaság”, „WHYz”, „Mi”) milyen
személyes adatokat gyűjt önről („Ön” és „Érintett”) a whyz.hu Honlapunk („Honlap”) és
online szolgáltatásaink („Szolgáltatások”), valamint hírlevél szolgáltatásunk („Hírlevél”)
igénybevétele során, illetve Szolgáltatásaink felhasználóként („Felhasználó”) vagy
Magántanárként vagy Szerzőként történő használatával kapcsolatban, továbbá rögzíti a
személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb
lényeges rendelkezéseket. A jelen Tájékoztatónk a Releeve Általános Szerződési
Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szerves részét képezi, amely itt érhető el.

A személyes adatok a Szolgáltató által történő gyűjtése és kezelése az Európai Unió
közvetlenül hatályos jogszabályai, valamint a hatályos magyar jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően történik. A személyes adatok kezelésének
vonatkozásában különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete
(„GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
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2011. évi CXII. törvény („Információs törvény”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”), és az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ekertv.”), továbbá a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”)
ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat, valamint a 29. cikk szerinti
Adatvédelmi Munkacsoport ajánlásai az irányadóak.

A fentiek alapján a Társaság az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes
adatnak minősül és a Szolgáltatások, valamint Hírlevelünk igénybevétele során
feltöltésre kerül.

A Szolgáltató számára mindig is kiemelten fontos volt a Felhasználók és a
szolgáltatásaink iránt érdeklődők személyes adatainak védelme. Szeretnénk Önt arról
biztosítani, hogy a személyes adatai biztonságban vannak nálunk.

Információk a személyes azonosításról
Személyes azonosításra alkalmas információkat gyűjthetünk Felhasználóinktól
különböző alkalmakkor, mint például amikor a Felhasználók regisztrálnak, hírlevélre
iratkoznak fel, vagy a Szolgáltató által kínált egyéb tevékenységekben vesznek részt,
illetve a Szolgáltató szolgáltatásait vagy erőforrásait használják. Személyes
azonosításra alkalmas információkat csak akkor gyűjtünk a Felhasználóktól, ha ezeket
az információkat önként adják meg. A Felhasználók megtagadhatják a személyes
adatok megadását, ez azonban meggátolhatja őket abban, hogy a Szolgáltatóval
kapcsolatos bizonyos tevékenységekben részt vegyenek.

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatok
Az adatok, amelyeket gyűjtünk a Felhasználóinkkal kapcsolatban lehetővé teszik, hogy a
Felhasználók regisztráljanak és felhasználói fiókot hozzanak létre a Honlapon, valamint,
hogy továbbfejlesszük és személyre szabhassuk Szolgáltatásunkat.

Felhasználóként:

1. Amennyiben Ön Felhasználóként kíván a Honlapunkon profilt létrehozni a
Szolgáltatásunk igénybevétele érdekében, úgy a regisztráció és a felhasználói
profil létrehozásakor megadott alábbi személyes adatokat kezeljük:

● Vezetéknév
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● Keresztnév
● Felhasználónév
● E-mail cím
● Jelszó

2. Az alábbi adatok megadása nem szükséges a Szolgáltatás igénybevételéhez:
● Szöveges bemutatkozás, profilkép

3. Az email cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon,
így például az Ön nevét tartalmazza. Ön szabadon dönthet arról, hogy olyan
e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

Magántanárként:

4. Amennyiben Magántanár szolgáltatásainkat is igénybe kívánja venni, úgy
különösen a következő típusú adatokat gyűjthetjük és kezelhetjük:

● Vezetéknév
● Keresztnév
● Felhasználónév
● E-mail cím
● Társított Barion fiók e-mail címe
● Jelszó
● Számlázási cím
● Irányítószám
● Város
● Cím
● Rövid, hosszú bemutatkozás
● Profilkép
● Oktatás típusa
● Időpontja
● Helyszíne
● Magánóra óradíjak
● Oktatás részletes leírása
● Magántanár személyazonosító igazolványa

5. Amennyiben a Magántanár szolgáltatásainkat vállalkozóként kívánja igénybe venni,
úgy különösen a következő típusú adatokat gyűjthetjük és kezelhetjük:

● Cégnév
● Adószám
● Vezetéknév
● Keresztnév
● Felhasználónév
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● E-mail cím
● Társított Barion fiók e-mail címe
● Jelszó
● Számlázási cím
● Irányítószám
● Város
● Cím
● Rövid, hosszú bemutatkozás
● Profilkép
● Oktatás típusa
● Időpontja
● Helyszíne
● Magánóra óradíjak
● Oktatás részletes leírása
● Magántanár személyazonosító igazolványa

Szerzőként:

6. Amennyiben az Oktatási Anyag hozzáférésének eladásához kapcsolódó
szolgáltatásainkat kívánja igénybe venni, mint Szerző úgy különösen a következő
típusú adatokat gyűjthetjük és kezelhetjük:

● Vezetéknév
● Keresztnév
● Felhasználónév
● E-mail cím
● Társított Barion fiók e-mail címe
● Jelszó
● Számlázási cím
● Irányítószám
● Város
● Cím
● Rövid, hosszú bemutatkozás
● Profilkép
● Oktatás típusa
● Időpontja
● Helyszíne
● Kiválasztott csomagajánlat
● Oktatás részletes leírása
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7. Amennyiben Ön, mint Magántanár és/vagy Szerző regisztrál a Honlapon és veszi
igénybe Szolgáltatásunkat, úgy az Ön által megadott információk közül az
alábbiak lesznek elérhetőek a regisztrált Felhasználóink számára is: felhasználó
név, e-mail cím,, szöveges bemutatkozás, portré kép, elérhetőségek, felhasználók
által írt értékelések, feltöltött Oktatási Anyagok.Az e-mail cím esetében nem
szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon, így például az Ön nevét
tartalmazza. Ön szabadon dönthet arról, hogy olyan e-mail címet ad meg, amely
az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

Automatikusan gyűjtött adatok:

A Honlap látogatása és a Szolgáltatás igénybevétele során automatikusan gyűjtünk,
tárolunk és kezelünk bizonyos személyes adatokat. A Szolgáltató automatikusan fogad
és rögzít az Ön böngészője által küldött információkat a szervernaplóin. Ezen adatok
köre különösen az alábbi adatok típusára és körére terjed ki:

● A használatra vonatkozó információk
● A Honlapon végrehajtott cselekvések
● A Felhasználó által leadott vásárlások, megrendelések adatai
● A Honlap látogatásának időpontja és rendszeressége
● A látogatott tartalom

Az összegyűjtött információk használata
A Szolgáltató a következő célokra gyűjtheti és használhatja a hallgatók személyes
adatait:

● Az ügyfélszolgálat javítása;
● Az Ön által nyújtott információ segítségével hatékonyabban tudunk

reagálni az ügyfélszolgálati megkeresésekre és támogatási igényekre;
● A felhasználói élmény személyre szabása;
● Az összesített információkat felhasználhatjuk annak megértésére, hogy a

Felhasználók csoportosan hogyan használják a Szolgáltató által kínált
szolgáltatásokat és erőforrásokat;

● E-mailek küldése;
● A Felhasználók e-mail címeit felhasználhatjuk arra, hogy számukra

információkat küldjünk, és megrendeléseik állapotáról tájékoztassuk őket.
A Felhasználók e-mail címei felhasználhatóak a kérdéseikre vagy
kéréseikre történő válaszadásra is;
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● Adatkezelés célja a szolgáltatásokról való tájékoztatás, kapcsolattartás, a
szolgáltatások kapcsán létrejövő szerződések, és pénzügyi
adminisztráció;

● Kizárólag olyan adatot kezelünk, amit Ön előzetesen egy szolgáltatásra
való jelentkezéskor megadott;

● Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és
kezelünk;

● Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Személyes adatok harmadik féllel való megosztása
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által, a szolgáltatás igénybevételével,
és a díj megfizetésével kapcsolatosan személyes adatokat továbbít harmadik fél
részére. A számlázási adatokat az e-számla kiállító harmadik fél (KBOSS.hu Kft.)
részére továbbítja a számla jogszabályban előírt módon történő kiállítása céljából,
valamint hozzáférést biztosít ezen számlázási adatokhoz a Szolgáltató könyvelését
végző harmadik fél részére. A Felhasználó e-mail címét, (amely a Felhasználó
beazonosítására szolgál a weboldal szerződéses szolgáltatásainak igénybevételekor)
Szolgáltató a kártyás fizetési folyamat során továbbítja harmadik fél, a Barion Payment
Zrt. részére az előfizető beazonosítása céljából. Az adatok küldése titkosított csatornán
keresztül biztonságosan történik. A harmadik fél nem jogosult ezeknek a náluk tárolt
adatoknak semmilyen, a céltól eltérő másodlagos hasznosítására.

A fent említett adatok összegyűjtéséhez, statisztikák készítéséhez és elemzéshez a
következő szoftvereket és programokat használhatjuk:

DataMe Kft. (1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.) - oldallátogatási statisztikák
készítése
Google Analytics (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043) Amerikai
Egyesült Államok

Facebook Inc. (Pixel) (1601 Willow Road Menlo Park,CA 94025) Amerikai Egyesült
Államok
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Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi
igénybe

Rackforest Kft.; (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.) -
szerverszolgáltatás

Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5) – online fizetés

DataMe Kft. (1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.) - oldallátogatási statisztikák
készítése
MGN Audit Könyvelőiroda Kft. (2000 Szentendre, Kőzúzó utca 24. B. épület 1. emelet.) -
könyvelés

Számlázz.eu, KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(1031 Budapest, Záhony utca 7.) – online számlázás

Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
- reklámozás

Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) - oldallátogatási
statisztikák készítése, reklámozás

Amazon Web Services, Inc. (United States, P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226) -
online tárhely

Harmadik fél weboldalai
A Felhasználók a Honlapon találkozhatnak olyan hirdetésekkel vagy egyéb tartalmakkal,
melyek partnereink, beszállítóink, hirdetőink, támogatóink, licencpartnereink vagy egyéb
harmadik felek weboldalaira és szolgáltatásaira hivatkoznak. Nem ellenőrizzük az
ezeken a weboldalakon megjelenő tartalmat vagy linkeket, és nem vállalunk
felelősséget az azon weboldalak által alkalmazott gyakorlatokért, amelyekre fenti
hirdetések vagy tartalmak hivatkoznak, illetve amelyek Honlapunkra hivatkoznak.
Emellett ezek a webhelyek vagy szolgáltatások, beleértve azok tartalmát és linkjeit,
folyamatosan változhatnak. Ezeknek a webhelyeknek és szolgáltatásoknak saját
adatvédelmi- és ügyfélszolgálati irányelveik lehetnek. Bármely más weboldalon történő
böngészésre és interakcióra, beleértve azokat a weboldalakat is, amelyek
felhasználóinkra hivatkoznak, az adott weboldal saját feltételei és irányelvei
vonatkoznak.
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Az Adatvédelmi Irányelvek módosítása
A Szolgáltató az Adatvédelmi Irányelveket bármikor saját belátása szerint módosíthatja.
Arra biztatjuk a Felhasználókat, hogy gyakran ellenőrizzék ezen az oldalon az esetleges
változásokat. Felhasználóink tudomásul veszik és elfogadják, hogy az ő felelősségük,
hogy rendszeresen áttekintsék az Adatvédelmi Irányelveket, és tudatában legyenek a
módosításoknak.

Az irányelvek elfogadása
A Honlap használatával Ön kifejezi, hogy elfogadja az Adatvédelmi Irányelveket. Ha nem
ért egyet az Adatvédelmi Irányelvekkel, kérjük, ne használja a Szolgáltató által biztosított
szolgáltatásokat. A jelen Adatvédelmi Irányelvek módosításainak közzétételét követõen
a Honlapra történő újbóli látogatás esetén ezen módosítások elfogadásának
tekintendő.

Cookie tájékoztató

Ez a weboldal sütiket használ. Sütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre
szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk
elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemző partnereinkkel
megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az
adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által
használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még
hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az
esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk
működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére van
szükségünk. Jelen weboldal különféle sütiket használ. A weboldalunkon megjelenő
némelyik sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik.

Ön bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja weboldalunkon a Sütinyilatkozathoz való
hozzájárulását.

Az alábbi cookiekat szükséges hozzáadnod a weboldal működéshez elengedhetetlen
cookiek listájához:

8



Cookie
neve

Cookie leírása és célja Szolgáltató Mennyi ideig
tárolódik az

eszközödön?

ba_vid Célja a Barion Smart Gateway
szolgáltatás során a bankkártyás
csalások kiszűrése az általad használt
eszköz digitális ujjlenyomata és a
böngészési szokásaid alapján. A
cookie használata a csalók
felismeréséhez szükséges. A cookie
azt biztosítja, hogy a böngészési
szokásaidból származó adatokról
tudjuk, hogy egy felhasználótól
származnak.

Barion
Payment Zrt.

Utolsó frissüléstől
számított 1,5 évig.

ba_vid.x
xx

Célja a a Barion Smart Gateway
szolgáltatás során a bankkártyás
csalások kiszűrése az általad használt
eszköz digitális ujjlenyomata és a
böngészési szokásaid alapján. A
cookie azt biztosítja, hogy a böngészési
szokásaidat követhessük két
munkamenet között az adott honlapon.
Ezeket az adatokat gyűjti: ba_vid,
userhez kapcsolódó ID, amely a
böngésző tulajdonságaiból
összeállított hash, az alapján az első, a
mostani és az utolsó látogatásod
időbélyeged az adott honlapon, az
aktuális munkamenet ID, harmadik
feles cookiekhoz való engedély.

Barion
Payment Zrt.

Utolsó frissüléstől
számított 1,5 évig.
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ba_sid Célja a Barion Smart Gateway
szolgáltatás során a bankkártyás
csalások kiszűrése az általad használt
eszköz digitális ujjlenyomata és a
böngészési szokásaid alapján. A
cookie azt biztosítja, hogy a
munkamenetedet azonosítani tudjuk
honlapokon átívelően.

Barion
Payment Zrt.

30 percig

ba_sid.x
xx

Célja a Barion Smart Gateway
szolgáltatás során a bankkártyás
csalások kiszűrése az általad használt
eszköz digitális ujjlenyomata és a
böngészési szokásaid alapján. A
cookie azt biztosítja, hogy a böngésződ
munkamenetét (session) azonosítani
tudjuk az adott honlapon belül.

Barion
Payment Zrt.

30 percig

whyz_se
ssion

a "laravel_session" sütik a holnap által
használt "Laravel" keretrendszer
session cookie-jai. Ezek személyes
adatot nem tárolnak, csupán egy egyedi
munkamenet azonosítót tartalmaznak,
amely a weboldal működéséhez
szükséges. A süti a webhely elhagyását
követő 2 órán belül törlődik az Ön
gépéről.

Releeve Kft. 2 óra

XSRF-T
OKEN

a "CSRF/XSRF-TOKEN" sütit az oldalon
levő különböző űrlapok esetén
használjuk és az ún. "Cross-Site
Request Forgery" elleni védekezéshez
szükséges. Ezen süti használatának
célja az, hogy más ne tudjon a
felhasználó nevében űrlapot beküldeni.

Releeve Kft. 2 óra
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A süti a webhely elhagyását követő 2
órán belül törlődik az Ön gépéről.

Ha a cookie élettartama az utolsó frissüléstől definiált, az azt jelenti, hogy minden egyes
látogatás meghosszabítja a cookie lejáratát 1,5 évvel az utolsó látogatástól számítva. A
meghosszabbításból származó adatgyűjtés nem igényel hozzájárulást. Az adatkezelés
a Barion Payment Zrt. jogos érdeke csalás megelőzés céljából. További információk itt.

Egyéb technológiák: A böngésző digitális újlenyomata: Célja, hogy kiszűrjűk a csaló
munkameneteket a látogatói viselkedés és böngészőjük újlenyomata alapján. Segít
nekünk, hogy azonosítsuk a böngészőket az egyes eszközökön. Ezt az adott weboldalon
és más kereskedők weboldalain is felhasználjuk, azoknál akik használják a Barion
Smart Gateway-t. További részleteket a Barion adatkezelési tájékoztató 5.4 fejezetében
találunk.

Cookie neve Cookie leírása és célja Szolgáltató Mennyi ideig
tárolódik az

eszközödön?

BarionMarketin
gConsent.xxx

Célja azon nyilatkozatod
tárolása, hogy
hozzájárultál-e a
böngészési szokásaidból
származó adatok
gyűjtéséhez és a vásárlási
szokásaid vizsgálatához
személyre szabott
hirdetések, ajánlatok
megjelenítse érdekében.
Amennyiben a
hozzájárultál, akkor a
működéshez szükséges
cookie-k között elhelyezett
alábbi, bankkártyás
csalásmegelőzési célú
cookie-k által gyűjtött
adatokat, böngészési

Barion Payment
Zrt.

Utolsó frissüléstől
számított 1,5 évig
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szokásaidat a vásárlási
szokások vizsgálatához is
felhasználjuk személyre
szabott hirdetések,
ajánlatok megjelenítse
érdekében.

Media and
advertiser
partners' cookie

Célja a Barion rendszer és
az adott partner
rendszerének eltérő
felhasználói
azonosítójának
szinkronizációja,
párosítása. A fenti
cookie-k működésük
részeként jelzik a
partnerek szerverének,
hogy töltse le a saját
felhasználói azonosító
cookie-ját a weboldal
látogatójának
böngészőjébe. Így a két
rendszerben egyidőben,
egy böngészőben
keletkező azonosítók
párosítva lesznek.

Lásd adatkezelési
tájékoztató

A cookie-król
részletes
tájékoztatást az
egyes partner
cookie
tájékoztatójában
találod. Az ilyen
célú cookie-kat
használó partnerek
listáját a cookie
tájékoztatójukra
mutató
hivatkozással
együtt itt találod.

A marketing cookie elhelyezése a látogató hozzájárulását igényli. A hozzájárulás
hiányában a cookie nem tárolható a böngészőben. Módosítása, visszavonása a
hozzájárulásnak bármikor megtehető a weboldalon. Barion Payment Zrt. a cookie
segítségével adatokat gyűjt a látogatásokról; információ arról mit kattintanak, melyik
termék/szolgáltatás iránt érdeklődik a látogató vagy a félbehagyott rendelésekről.
Adatokat gyűjtenek modellek felépítéséhez a látogató viselkedéséről, valamint
személyreszabott ajánlatok és digitális hirdetések előállításához. Cél, hogy releváns
hirdetések jelenjenek meg a látogatóknak olyan termékekről amiért valóban
érdeklődnek. Ezek a cookiek biztosítják számunkra, hogy elkerüljük az irreleváns
reklámokat és ajánlásokat és azok csak valóban releváns tartalmak legyenek amire
affinis a látogató. Barion Payment Zrt. maga kezeli az információt vagy átadja
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szerződött média és hirdető partnereinek.[1]. Ebből a célból ezen partnerek azonosítói is
eltárolásra kerülnek a Barion cookie-k mellett. A hozzájárulás ezen cookiek tárolását is
lehetővé teszi. További részleteket a Barion adatkezelési tájékoztatóban olvashatsz az
adatok felhasználásáról.

Teljesítmény cookie-k
A Teljesítmény cookie-k nem feltétlenül szükségesek a honlap használatához. Ezekre a
cookie-kat arra használjuk, hogy anonim módon mérni tudjuk oldalaink teljesítményét és
jobban megértsük általa látogatóink igényeit. Ezen statisztikai adatok felhasználásával
javíthatjuk oldalainkat. A teljesítmény cookie-k használatára kizárólag az Ön
hozzájárulása esetén kerül sor és a hozzájárulását az Adatvédelmi Központban
bármikor visszavonhatja a teljesítmény cookie-k kikapcsolásával. A teljesítmény
cookie-k harmadik felektől származnak, ezért bővebb információt a cookie-k
működéséről a harmadik fél szolgáltatók adatkezelési tájékoztatójából kaphat (linkek az
alábbi táblázatban).

Cookie
neve

Cookie
azonosít

ója és
típusa

Cookie
szolgáltató

Cookie által kezelt
adatok

Coookie
célja

Adatkezel
és

időtartam
a

Google
Analytic
s

_ga
HTTP
cookie

Google Url, oldal címe,
böngésző neve,
böngészőablak
mérete, képernyő
mérete, java, flash
verzió, lokáció, nyelv

Anonim
statisztika

2 év

Google
Analytic
s

_gat,
HTTP
cookie

Google Url, oldal címe,
böngésző neve,
böngészőablak
mérete, képernyő
mérete, java, flash
verzió, lokáció, nyelv

Anonim
statisztika

Böngésző
bezárásk
or törlődik
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Google
Analytic
s

_gid
HTTP
cookie

Google Url, oldal címe,
böngésző neve,
böngészőablak
mérete, képernyő
mérete, java, flash
verzió, lokáció, nyelv

Anonim
statisztika

1 nap

Google 1P_JAR
HTTP
cookie

Google Ez a cookie gyűjti a
webolda
statisztikákat és
méri a konverziókat
a google.com
adatvédelmi
nyilatkozata szerint
[link]

Anonim
statisztika

1 hónap

Google APISID
HTTP
cookie

Google Google plus likeolás
és megosztással
kapcsolatos cookie,
a google.com
adatvédelmi
nyilatkozata szerint
[link]

Anonim
statisztika

2 év

Google HSID, SID
HTTP
cookie

Google A felhasználó
Google Fiókjához
tartozó azonosító
digitálisan aláírt és
titkosított adatainak
és a legutóbbi
bejelentkezési
időpont tárolására
használjuk. Ennek
két a cookie-nak a
segítségével
számos támadást
meg tudunk
akadályozni, például
a weboldalakon
kitöltött űrlapok
tartalmának
ellopására irányuló
kísérleteket is. A
google.com

Anonim
statisztika

2 év
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adatvédelmi
nyilatkozata szerint
[link]

Google NID
HTTP
cookie

Google Ez segítségünkre
van abban, hogy
testre szabott
hirdetéseket
jelenítsünk meg
Önnek a Google-on,
a google.com
adatvédelmi
nyilatkozata szerint
[link]

Anonim
statisztika

6 hónap

Google SAPISID
HTTP
cookie

Google Google plusz
like-olás és
megosztás
lehetősége, a
google.com
adatvédelmi
nyilatkozata szerint
[link]

Anonim
statisztika

2 év

Google SIDCC
HTTP
cookie

Google Biztonsági cookie,
annak érdekében,
hogy megvédje a
felhasználó adatait,
a google.com
adatvédelmi
nyilatkozata szerint
[link]

Biztonsági
cookie

3 hónap

Google SSID
HTTP
cookie

Google Google térkép
adatok mentésére
szolgál, a
google.com
adatvédelmi
nyilatkozata szerint
[link]

Anonim
statisztika

2 év
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Facebo
ok

act
HTTP
cookie

facebook.c
om

Munkamenet cookie
elemzés és kutatás
céljából a
facebook.com
adatvédelmi
nyilatkozata szerint
[link]

Anonim
statisztika

Munkame
net

Facebo
ok

c_user
HTTP
cookie

facebook.c
om

Felhasználói
azonosító a
Facebook felé, a
facebook.com
adatvédelmi
nyilatkozata szerint
[link]

Az xs
cookie-val
együttesen
az
identitásoda
t hitelesíti a
Facebook
felé.

6 hónap

Facebo
ok

datr
HTTP
cookie

facebook.c
om

Böngészőazonosító
és időbélyeg a
facebook.com
adatvédelmi
nyilatkozata szerint
[link]

A
böngészőket
azonosítja
biztonság és
az oldal
integritása
érdekében,
többek
között
fiók-helyreáll
ításra,
továbbá a
potenciálisa
n sérült
biztonságú
fiókok
azonosításár
a.

2 év
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Facebo
ok

fr
HTTP
cookie

facebook.c
om

Felhasználó- és
böngészőazonosító,
időbélyeg, egyéb
adatok a
facebook.com
adatvédelmi
nyilatkozata szerint
[link]

A Facebook
elsődleges
hirdetési
cookie-ja,
használatáv
al
megjeleníthe
tők,
mérhetők a
hirdetések,
illetve
javítható a
relevanciájuk
.

3 hónap

Facebo
ok

sb
HTTP
cookie

facebook.c
om

Felhasználó- és
böngészőazonosító,
időbélyeg, egyéb
adatok a
facebook.com
adatvédelmi
nyilatkozata szerint
[link]

A böngészőt
azonosítja
bejelentkezé
si hitelesítési
célból.

2 év

Facebo
ok

wd
HTTP
cookie

facebook.c
om

Munkamenet cookie
teljesítmény
céljából a
facebook.com
adatvédelmi
nyilatkozata szerint
[link]

Anonim
statisztika

1 hét

Facebo
ok

xs
HTTP
cookie

facebook.c
om

Munkamenet-azono
sító, létrehozás
időpontja,
hitelesítési érték,
biztonságos
munkamenet
állapota,
gyorsítótárazási
csoportazonosító, a
facebook.com
adatvédelmi

A c_user
cookie-val
együttesen
az
identitásoda
t hitelesíti a
Facebook
felé.

6 hónap
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nyilatkozata szerint
[link]

Facebo
ok

presence
HTTP
cookie

facebook.c
om

Munkamenet cookie
az oldal funkciói és
szolgáltatásai
céljából, a
facebook.com
adatvédelmi
nyilatkozata szerint
[link]

Anonim
statisztika

munkame
net

18

https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://www.facebook.com/about/privacy/update

