A CATAWIKIN HASZNÁLT SÜTIKRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT
249256284

A Sütiket (más néven Cookie-kat) és más nyomkövetési technológiákat különféle módokon
használhatjuk weboldalunkon és alkalmazásainkban. Ezért fontosnak tartjuk elmagyarázni Önnek, hogy
mik a Sütik, és miért használja őket a Catawiki. Kérjük, olvassa el alaposan az alábbi információt, hogy
jobban megértse, hogyan használja a Catawiki a Sütiket és mik az Ön lehetőségei.
Az összegyűjtött személyes adatokat mindig a Catawiki Adatvédelmi Irányelveinek megfelelően
kezeljük. A nagy kezdőbetűvel kezdődő kifejezéseket az Általános Használati Feltételek határozzák
meg.
1. Mik a Sütik?
A Süti kis mennyiségű adat, amely a számítógép vagy a mobileszköz böngészőjébe kerül elhelyezésre.
A Sütik többféle technikát használnak az adatok elhelyezésére vagy olvasására a felhasználók
eszközein, például a számítógépen, laptopon, táblagépen vagy okostelefonon annak érdekében, hogy
például azonosítsák Önt vagy tárolják a beállításait. A legismertebb Sütik olyan kis (szöveges) fájlok,
amelyeket az eszközökön helyeznek el, és amelyeket később azonosítani lehet. Más nyomkövetési
technikákat is használunk, mint például javascriptek, web beaconok (címkék) (apró kódblokkok egy
weboldalon, alkalmazásban vagy hirdetésben, amelyek képesek letölteni bizonyos adatokat az
eszközről és a böngészőről) vagy eszköz-ujjlenyomatokat, mobil azonosítókat és nyomkövető URL-eket.
Mindezek a technológiák közös gyűjtőneve a “Süti” ebben a Sütikre vonatkozó nyilatkozatban
(Sütinyilatkozat). A Sütinyilatkozat végén megtalálja az összes általunk használt Sütit és azok célját.
2. Mennyi ideig aktívak a Catawiki által használt Sütik?
Az általunk használt Sütik élettartama változó. Egy "munkamenet-süti" akkor jár le, amikor Ön bezárja a
böngészőt, de egy "tartós süti" a készüléken marad egy meghatározott ideig. Lásd a Sütinyilatkozat
végén található táblázatot az adott megőrzési időtartamokra vonatkozóan. Böngészőjében bármikor
törölheti az összes Sütit a Sütibeállítások menüpontban. Ezeknek a beállításoknak a tartózkodási helye
az Ön által használt böngészőtől függ. Annak megállapításához, hogy hol található, használja a keresési
funkciót a beállítások oldalon, vagy használja a súgó funkciót a böngészőben.
3. Milyen Sütiket használ a Catawiki?
Úgynevezett First Party Cookie-kat, valamint Third Party Cookie-kat használunk. A First Party Cookie-kat
a Catawiki maga helyezi el és olvassa. A Third Party Cookie-k olyan sütik, amelyeket külső/harmadik
felek helyeznek el és/vagy olvasnak. Úgynevezett Tracking Cookie-kat is használunk. A saját First Party
Tracking Cookie-kat kizárólag arra használjuk, hogy nyomon kövessük a böngészési szokásait Online
Platformunkon. A Third Party Tracking Cookie-kat arra is fel lehet használni, hogy a böngészési
szokásait több (egyéb) weboldalon is nyomon lehessen követni, nem csak Online Platformunkon. Az
ilyen nyomkövetési módot nem felügyelhetjük, ezért szeretnénk felhívni figyelmét az érintett
külső/harmadik felek adatvédelmi szabályzataira. A Sütinyilatkozat végén található táblázat megmutatja,
hogy pontosan mely külső/harmadik felek helyeznek el Third Party Tracking Cookie-kat a Catawikin.
Funkcionális Sütik. A Funkcionális Sütik olyan sütik, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Ön
használhassa az Online Platformot vagy bizonyos funkciókat. Az egyik Süti például biztosítja, hogy
bejelentkezve maradjon, így nem kell folyamatosan bejelentkeznie, amikor rákattint egy Online
Platformunkra mutató linkre. Ezek a Sütik függetlenek a beleegyezésétől, amikor felkeresi Online
Platformunkat, vagy bizonyos funkciókat használ. A Funkcionális Sütiket az alábbi célokra használjuk:
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●
●
●
●
●

fióktípusának ellenőrzésére
annak észlelésére, hogy be van-e jelentkezve
az eszköztípus tárolására, amelyet az Online Platform megtekintésére használt
annak ellenőrzésére, hogy Ön a galéria nézetet vagy a lista nézetet használja-e
annak ellenőrzésére, hogy Ön az árverési honlapon vagy a gyűjtői portálon tartózkodik-e

Analitikai és kutatási célú Sütik. Ezek a Sütik rögzítik, hogy a látogatók hogyan használják az Online
Platformot. Az ilyen Sütiktől származó információkat az Online Platform használatának elemzésére
használjuk, illetve annak meghatározására, hogy mi okoz hibát az Online Platformon. Néhány közülük a
beleegyezésétől függetlenül kerül elhelyezésre, amikor ellátogat a Catawikire, például azok, amelyek
csak aggregált adatokat gyűjtenek. Az Analitikai és kutatási célú Sütiket az alábbi célokból használjuk:
● a felhasználók számának nyomon követésére az Online Platformon
● az Online Platformon eltöltött idő nyomon követésére
● a különböző weboldalak megtekintési sorrendjének nyomon követésére
● annak eldöntésére, hogy az Online Platform mely részei szorulnak továbbfejlesztésre
● a visszajelzések felmérésének bemutatására az Ön számára
● annak megértésére, hogy Ön milyen típusú felhasználó
Preferencia Sütik. Ezeket a Sütiket arra használjuk, hogy megtudjuk, mit kedvel és hogyan viselkedik
az Online Platformon. Ennek alapján olyan árveréseket mutathatunk Önnek, amelyek a legjobban
megfelelnek érdeklődési körének. Annak érdekében, hogy személyre szabott tartalmat jelenítsünk meg
Online Platformunkon, ezeket a Sütiket az alábbi célokra használjuk:
● viselkedése nyomon követésére, hogy megismerhessük érdeklődését
● az Ön által megtekintésre kiválasztott árverések azonosítójának tárolására
Kereskedelmi Sütik. Ezek a Sütik arra szolgálnak, hogy külső/harmadik felek weboldalain olyan
hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek megfelelnek az Ön érdeklődési körének az Online
Platformunkon tapasztalt viselkedése alapján, például hogy milyen tételeket tekintett meg, illetve az
alábbi célkoból:
● azon hirdetések nyomon követésére, amelyeket Ön már látott, annak megakadályozása
érdekében, hogy Ön mindig ugyanazokat a hirdetéseket lássa
● annak ellenőrzésére, hogy a rákattintottak-e a hirdetésre
Közösségi média Sütik. Szeretnénk felajánlani felhasználóink számára a lehetőséget, hogy megosszák
tapasztalataikat Online Platformunkkal és Szolgáltatásunkkal kapcsolatban a közösségi médián
keresztül. Emiatt néhány közösségi médiára vonatkozó gombot és lehetőséget helyeztünk el Online
Platformunkon. Ezeken a gombokon és opciókon keresztül a megfelelő közösségi média szolgáltatók
Sütiket helyezhetnek el, amelyeket így elolvashatnak. Ezek a Sütik az alábbiakat teszik lehetővé:
● a kiválasztott közösségi média platformok bejelentkezett felhasználói tartalmat oszthatnak meg
közvetlenül az Online Platformról
● a felhasználók a hivatalos YouTube-csatornán található beágyazott videókat megtekinthetik a
YouTube adatvédelmi módjának használatával
4. Hogyan módosíthatja a Sütik használatát?
A Sütibeállításokat a használt böngészőben kezelheti. Kérjük, kövesse a böngésző által adott
utasításokat a Sütik elfogadásáról, eltávolításáról vagy elutasításáról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a
First Party Cookie-k fontos részét képezik Szolgáltatásunknak. Ha úgy dönt, hogy nem fogadja el őket,
az befolyásolhatja bizonyos funkcióink elérhetőségét és működését, amelyek az Online Platformot
könnyen használhatóvá és vonzóvá teszik. Ha például kikapcsolja ezeket a Sütiket, minden
2

látogatáskor be kell jelentkeznie. A külső/harmadik felek által használt Sütik kezeléséhez látogasson el
a  http://www.networkadvertising.org/ vagy a http://www.youronlinechoices.com/ weboldalakra. Ezek a
weboldalak lehetővé teszik, hogy Ön blokkolja a Sütiket bizonyos külső/harmadik felektől. Ha úgy dönt,
hogy kikapcsol bizonyos Sütiket, továbbra is látni fog online hirdetéseket, azonban ezek a hirdetések
nem fognak megfelelni az Ön érdeklődési körének vagy preferenciáinak.
5. Megváltozhat ez a Sütinyilatkozat?
Ezt a Sütinyilatkozatot módosíthatjuk vagy kiegészíthetjük. Arra törekszünk, hogy naprakészen tartsuk a
Sütikkel kapcsolatos információkat, de hangsúlyozzuk, hogy a Sütik áttekintése mindig puszta
pillanatfelvétel. Az Online Platform folyamatos frissítése, valamint az internet és a különböző érintett
felek folyamatos változásai miatt lehetséges, hogy a naprakész Sütikre és a Sütikkel kapcsolatos
információkra vonatkozó adatok nem mindig állnak rendelkezésre ebben a Sütinyilatkozatban.
6. Kapcsolat
A Sütinyilatkozattal és az Online Platformunkon használt Sütikkel kapcsolatban bármikor felkereshet
bennünket az alábbi e-mail címen: privacy@catawiki.com.
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