SÜTITÁJÉKOZTATÓ
Hogyan használja a Magyar-Lakk Kft. a cookie-kat
Amikor Ön meglátogatja a https://mitol.hu honlapot, a weboldal alapvető bejelentkezési információkat és látogatói
viselkedésmintákat gyűjt. Ezeket a Magyar-Lakk Kft. különböző statisztikákhoz használja, mint például a weboldal különféle
menüpontjain a látogatószám meghatározása. Ezen információk elemzése az adott látogatók azonosítása nélkül elvégzésre, a
weboldal látogatóinak azonosítására még kísérletet sem történik.
Az alábbi listában láthatja a cookie-k különféle típusait és rendeltetését.

Működéshez szükséges sütik
Kategória

Név

Cél

Lejárat

Szüksége
s

test_cookie

Annak megállapítására szolgál, hogy a látogató böngészője
támogatja-e a sütiket.

1 nap.

Szüksége
s

wordpress_test_cookie

Annak megállapítására szolgál, hogy a látogató böngészője
támogatja-e a sütiket.

Munkamenet

Google Analytics
A Google Analytics a Google Inc. („Google”) internetes elemző szolgáltatása, amely segít a Magyar-Lakk Kft-nek többet megtudni
arról, hogy látogatói milyen szokások szerint használják a weboldalt. A Google Analytics olyan információkat összegez a weboldal
használatáról, mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló szerverein tárolja.

Kategória

Név

Cél

Lejárat

Statisztikai

_dc_gtm_UA
-#

A Google Címkekezelő használja a Google Analytics szkriptcímke
betöltésének ellenőrzésére.

1 nap

Statisztikai

_ga

A felhasználók megkülönböztetésére szolgál

2 év

Statisztikai

_gat

A lekérési arány szabályozására alkalmazható.

1 nap

Statisztikai

_gid

Egyedi azonosítót oszt a látogatóra, hogy statisztika készülhessen az
oldal használatáról.

1 nap

Statisztikai

collect

Adatok küldésére szolgál a Google Analytics számára a látogató
eszközéről és viselkedéséről. Nyomon követi a látogatót az eszközökön
és a marketingcsatornákon keresztül.

Munkamenet

Marketing célú sütik
Kategóri
a

Név

Cél

Lejárat

Marketing

_gcl_au

A Google AdSense arra használja, hogy a szolgáltatásaikat
használó webhelyeken a hirdetések hatékonyságával
kísérletezzen.

3 hónap

Marketing

ads/ga-audiences

A Google AdWords arra használja, hogy újból bevonja
azokat a látogatókat, akik valószínűleg konverziót váltanak
vevőkké a látogatók online viselkedése alapján.

Munkamenet

Marketing

pagead/1p-user-list/#

Nyomon követhető, ha a felhasználó több webhelyen
érdeklődést mutat bizonyos termékek vagy események iránt,
és észleli hogyan navigál a felhasználó a webhelyek között.
Ez a hirdetési erőfeszítések mérésére szolgál, és
megkönnyíti az ajánlási díjak kifizetését weboldalak között.

Munkamenet

Marketing

pagead/viewthrough
conversion/924084954

Nyomon követhető, ha a felhasználó több webhelyen
érdeklődést mutat bizonyos termékek vagy események iránt,
és észleli hogyan navigál a felhasználó a webhelyek között.
Ez a hirdetési erőfeszítések mérésére szolgál, és
megkönnyíti az ajánlási díjak kifizetését weboldalak között.

Munkamenet

A cookie-k elutasítása vagy letiltása
A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos
tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon.
A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst
elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása
nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon.
Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások
a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.
Az egyes böngésző-típusokkal kapcsolatos beállításokhoz az alábbi hivatkozásokra kattintva talál segítséget:
Cookie beállítások az Edge böngészőben
Cookie beállítások a Firefox böngészőben
Cookie beállítások a Chrome böngészőben
Cookie beállítások a Safari böngészőben

