COOKIE TÁJÉKOZTATÓ

A dm Kft. (2046 Törökbálint, DEPO Pf.: 4., cégjegyzékszám: 13-09-078006 a továbbiakban: dm, vagy
adatkezelő) által üzemeltetetett www.bonusznapok.dm.hu oldal (továbbiakban: "Honlap") ún.
cookie-kat (magyarul: sütiket), illetve hasonló technológiai megoldásokat használ. Ezekre az
alábbiakban összefoglalóan, mint cookie-kra hivatkozunk.
A Honlap látogatása során Ön hozzájárulhat az oldalon alkalmazott cookie-k használatához a
böngészési élmény javítása, illetve az érdeklődésének megfelelő, személyre szabott ajánlatok
megjelenítése érdekében, bizonyos, az oldal működéséhez szükséges cookie-k azonban az Ön
hozzájárulása nélkül is települnek. Ez az oldal tartalmazza az összes, cookie-k használatával
kapcsolatos információt, amelyeket a Honlapon alkalmazunk.
Mik azok a cookie-k?
A cookie-k olyan kis adatcsomagok, melyeket a böngésző ment el az Ön eszközére a honlapok
(webszerverek) kérésére. A weboldalak ezekben a sütikben tárolják az ideiglenes, de számukra fontos
információkat, a honlapokon keresztül történő szolgáltatások nyújtására, felhasználók ezzel
összefüggő azonosítására, a böngészési élmény javítására, a felhasználók érdeklődésének megfelelő,
személyre szabott ajánlatok megjelenítésére, valamint a honlapjaink látogatottsági adatainak
elemzésére.
Hogyan tudja a cookie-k használatát szabályozni?
Ön a böngészője beállításával tudja szabályozni a cookie-k használatát. Amennyiben az Ön
böngészője úgy van beállítva, hogy engedélyezi a cookie-kat, akkor ez az Ön részéről a cookie-k
használatához és az ezzel járó személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásnak minősül.
A legtöbb böngészőprogram alapbeállítása olyan, hogy engedélyezi a cookie-k használatát. A
leggyakrabban használt böngészők esetében a cookie-k beállításának módját az alábbi weboldalak
ismertetik:
- Apple Safari
- Google Chrome
- Microsoft Internet Explorer
- Opera
- Mozilla Firefox
Ha Ön a cookie-k használatát a böngészőben eszközölt beállításokon keresztül letiltja, akkor a
honlapok vagy azok bizonyos funkciói elérhetetlenné vagy használhatatlanná válnak mindaddig, amíg
a cookie-k használatát nem engedélyezi újra, azaz a blokkolást nem oldja fel. Bármikor lehetősége
nyílik a beállítások, és ezáltal a cookie-k használatának módosítására.
Ön szintén a böngészőjében tudja megtekinteni és törölni azokat a cookie-kat, amelyek korábban
kerültek eltárolásra a számítógépén.
A fenti hivatkozásokon elérhető webhelyek, információk és kiegészítők (programok) teljesen
függetlenek a dm-től, így ennek elérhetőségével vagy az azokon található információkkal
kapcsolatban a dm tájékoztatást adni nem tud és felelősséget sem vállal.

Milyen cookie-kat használunk?

Ha egy felhasználó megnyit egy weboldalt, egy a böngészőben lévő süti mentésre kerülhet a
felhasználó gépén. Ez a süti tartalmaz egy jellegzetes karaktersort, amely lehetővé teszi a böngésző
azonosítását a weboldal újbóli megnyitásakor.
1.
Alapvető működést segítő sütik
Ezen sütik biztosítják a Honlap megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink
azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk
garantálni Önnek a Honlapunk kényelmes használatát.
A Honlap technikai működést segítő sütik kezelésének jogalapja az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet, vagy GDPR) 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja. Weboldalunk néhány eleme megköveteli, hogy a megnyitott böngésző más oldal
megnyitását követően is azonosítható legyen. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján e célból
jogos érdekünkben áll a személyes adatok feldolgozása.
A sütik a felhasználó számítógépén mentésre és onnan a Honlapunk számára továbbításra kerülnek.
Ezáltal a sütik használata felhasználóként teljesen az Ön irányítása alatt zajlik, azok használata
ellen bármikor tiltakozhat a következők szerint. A böngészőjében egy beállítás módosításával
leállíthatja vagy korlátozhatja a sütik továbbítását. A tárolt sütik bármikor törölhetők. Ez
automatikusan is történhet. Ha letiltják a weboldalaink sütijeit, lehetséges, hogy az oldalon nem
minden funkció lesz akadálytalanul használható.
A legtöbb általunk használt süti úgy nevezett munkamenet (session) süti, amely a böngésző
bezárásával törlődik a számítógépéről. Emellett van néhány hosszabb életű süti, melynek
segítségével felismerhetjük Önt látogatóként. A sütik nem okoznak kárt az Ön számítógépében és
nem tartalmaznak vírusokat.
A sütikben a következő adatok, illetve információk kerülnek elmentésre és feldolgozásra:
- bejelentkezés-funkcionalitás, élettartam: egy megnyitás
- adott esetben a terhek csökkentése, élettartam: egy megnyitás
- bevásárlókosár-funkcionalitás, élettartam: a legutóbbi látogatástól számított 30 nap.
2.
Nyomonkövető, webanalízis sütik
Honlapunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával
olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal
kapcsolatban, hogyan használják látogatóink a Honlapunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy
szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a
látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú
volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.
Nyomonkövetési intézkedéseket foganatosítunk annak érdekében, hogy weboldalunk használatáról
statisztikai adatokat határozhassunk meg, és kínálatunk optimalizálása céljából kiértékeljük azokat.
3.
Hirdetési sütik
Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns
hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint
beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a
felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére
számot tartó tartalmak megismerése érdekében.

Ha Ön a dm egy harmadik oldalon (pl.: Google) megjelenített hirdetésére vagy a Honlapon egy olyan
linkre kattint, mely a konvertálást nyomon követő taggel van ellátva, a konvertálás nyomonkövetése
miatt egy süti kerül a számítógépére.
A konvertálást követő sütik segítségével olyan konverziós célok rögzíthetők, melyek egy hirdetésre
vagy linkre kattintás útján következtek be. A cookie-k kizárólag a hirdetések/linkek optimalizációját,
annak kiértékelését és az elszámolási célokat szolgálják. A sütik harmadik szolgáltatókkal közlik, hogy
összesen hány felhasználó kattintott a hirdetéseikre vagy vásárolta meg a termékeiket, mint egy
adásvétel esetén adott esetben a vásárló IP-címét, illetve a termékre és az áruértékre vonatkozó
információkat.
A 2. és 3. pontban meghatározott a cookie-k kizárólag az Ön hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja) telepíthetőek és kizárólag az Ön hozzájárulása alapján férhetnek hozzá
személyes adataihoz.

Süti
Süti típusa

megnevezés

Szolgáltató

e
Google Analytics
Statisztikai sütik

ga

- Google Ireland
Limited

Google Analytics
Statisztikai sütik

_gid

- Google Ireland
Limited

Google Analytics
Statisztikai sütik

_gat

- Google Ireland
Limited

Google Adwords
Hirdetési sütik

gads

- Google Ireland
Limited

Google Adwords
Hirdetési sütik

gcl

- Google Ireland
Limited

Adatkezelés
jogalapja

Érintett
hozzájárulása

Adatkezelés célja

Adatkezelés
időtartama

Információt gyűjtsünk azzal
kapcsolatban, hogyan használják

24 hónap

látogatóink weboldalunkat
Egyedi azonosítót rögzít,

Érintett

segítségével statisztikai adatokat

hozzájárulása

készít a weboldal annak

24 óra

használatával kapcsolatban.

Érintett
hozzájárulása

Érintett
hozzájárulása

Érintett
hozzájárulása

A Google Analytics használja a
lekérések gyakoriságának

1 perc
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Az adott domainen megjelenített
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További információk
Az Önt megillető jogokról és a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos további információkról az
Adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

