Cookie szabályzat
1. Cookie-ról általában és a jelen szabályzat célja
Mik azok a cookiek?
A cookie-k olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie-kat széles körben
használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából. A hatályos jogi előírások szerint cookiekat csak az Ön hozzájárulásával lehet tárolni az eszközein, kivéve azokat az eseteket, amikor a cookie használata kizárólag a jelen honlapon
keresztül elérhető szolgáltatás nyújtása céljából szükséges. A jelen szabályzat célja, hogy megfelelően tájékoztassuk Önt arról, hogy amikor a
jelen honlapot használja akkor milyen cookie-kat használunk, milyen célból és mennyi ideig annak érdekében, hogy eldöntse, kívánja-e
engedélyezni, hogy az eszközeire cookiek kerüljenek-e vagy sem.
Milyen cookiek-kat használunk?
A cookie-k lehetnek állandó vagy ideiglenes cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a
felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődik.
Az alábbi táblázatokban foglaljuk össze, hogy mely célból használunk cookie-kat.
Mik azok a webjelzok (web beacon)?
A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, 1x1 transparent GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A
webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű áttetsző kép, mely a honlap része, de ez észrevehetetlen. Használatukkal a
számítógép IP-jét, a meglátogatott oldal URL-jét, a látogatás időtartamát, a böngésző típusát képes felismerni.
2. A jelen honlap által használt cookie-k
A jelen honlap (azaz kesport.hu) által használt cookie-k a Szolgáltatások megfelelő nyújtása miatt szükségesek. Amennyiben a böngésző
beállításnak módosításával nem engedélyezi ezen cookiek használatát a kesport.hu felületet nem fogja tudni használni. A jelen honlap
(kesport.hu) által használt cookie-kat az alábbi táblázat foglalja össze, bemutatva azok felhasználási célját és törlésük időpontját.
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3. Harmadik felek által használt nem marketing célú cookie-k
Az alább meghatározott harmadik felek által használt nem marketing célú cookie-k a Szolgáltatások megfelelő nyújtása miatt szükségesek. A
harmadik felek által használt nem marketing célú cookie-kat az alábbi táblázat foglalja össze, bemutatva azok felhasználási célját és törlésük
időpontját.
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Google abból a célból használja ezeket a cookiekat, hogy a honlapokkal kapcsolatosan
statisztikai, illetve konverzációs adatokat gyűjtsön.
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Ezen cookie-k azt rögzítik, hogy a felhasználók hogyan használják a jelen honlapot. Az
így rögzített információk alapján kimutatások készíthetőek, amelyek segítenek
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állandó analitika/mérés továbbfejleszteni a jelen honlapot. A cookie-k többek között az alábbi információkat
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rögzítik szigorúan anonim módon: (i) a honlapot látogatók száma, (ii) a honlapot
látogatók mely honlapról érkeztek a jelen honlapra, továbbá (iii) a honlapot látogatók a

jelen honlap mely oldalait látogatták meg. A Google vonatkozó szabályzatairól itt
tájékozódhat.
Jelen honlap Optimizely cookie-kat használ abból a célból, hogy tesztelje és kielemezze,
Google
hogy a felhasználók hogyan lépnek kapcsolatba a jelen honlappal. Ezen tevékenységet
állandó analitika/mérés
90 nap
Optimizely
azért végezzük, hogy tudatos döntéseket hozzunk annak érdekében, hogy jobb
felhasználói élményt biztosítsunk.

4. Harmadik felek által használt marketing célú cookie-k
A harmadik felek által használt marketing célú cookie-kat az alábbi táblázat foglalja össze, bemutatva azok felhasználási célját és törlésük
időpontját. Ezen cookie-kat harmadik felek helyezik el és nem a Társaság. Ezen marketing célú cookie-k használata az alábbiak szerint
változtatható. Amennyiben blokkolja ezen cookie-k használatát vagy a böngésző beállításnak módosításával nem engedélyezi ezen cookiek
használatát, a kesport.hu felületet továbbra is használni tudja. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen pontban megjelölt cookie-kat csak
böngésző alapú platformon használjuk.
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http://www.google.com/ads/innovations/remarketing.html
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A jelen honlap Google DoubleClick cookie-kat használ, hogy az online
marketing kampányok eredményességét mérni tudja.
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Amennyiben egy felhasználó belép a Facebook oldalára, a Facebbok cookiekat helyez el a jelen honlapon keresztül a Felhasználó gépére hirdetési
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A jelen honlap ezen cookie-kat azért használja, hogy az online marketing
kampányok eredményességét mérni tudja.
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