Süti neve

Típusa

Miért szükséges a weboldal számára és
milyen funkciót nyújt a felhasználó
részére?

Élettartam

Milyen adatokhoz férhet hozzá?
sess

A Cordia szolgáltatói által alkalmazott süti A süti célja annak a beállításnak tesztelése, A felhasználó által a weboldalon
(harmadik fél süti).
hogy a böngésző fogadja-e a sütiket.
elvégzett műveletek alatt (session /
munkamenet). Az ilyen célból beállított
Domain: .adnxs.com (AppNexus)
sütik
a
weboldal
bezárásával
automatikusan törlésre kerülnek.

anj

A Cordia szolgáltatói által alkalmazott süti A süti azonosítja a visszatérő felhasználó 3 hónap
(harmadik fél süti).
eszközét. Az azonosítót célzott hirdetések
megjelenítésére használják.
Domain: .adnxs.com (AppNexus)

uuid2

A Cordia szolgáltatói által alkalmazott süti A süti meg tudja határozni a böngésző- és 3 hónap
(harmadik fél süti).
készülék- típust, a felhasználó érdeklődési
körét és az eszközön vagy böngészőben
Domain: .adnxs.com (AppNexus)
megjelent hirdetések történetét. Ezt az
információt a hirdetések kiválasztásához,
eljuttatásához,
valamint
a
hirdetések
teljesítményének méréséhez használják.
További
információ:
https://www.appnexus.com/en/company/platf
orm-privacy-policy.

icu

A Cordia szolgáltatói által alkalmazott süti A süti korlátozhatja, hogy a felhasználó Legfeljebb 90 nap.
(harmadik fél süti).
hányszor lát egy adott hirdetést. A süti olyan
információkat tartalmaz, mint például a
Domain: .adnxs.com (AppNexus)
hirdetések megjelenítésének száma, miként
jelent meg egy hirdetés a közelmúltban, vagy
az összes hirdetés megjelenítések számát.
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Pixel tracker – más néven clear GIF vagy web
beacon, egy nem látható jelölés a weboldalon
(de nem az eszközön). Ha a felhasználó
ellátogat a weboldalra, a pixel tag
általánosságban értesítést küld a látogatásról.
Általában a sütikkel együtt működnek –
regisztrálják, ha egy bizonyos eszközön
keresztül felkerestek egy weboldalt. A
cookiek kikapcsolása esetén a pixel tag
ismeretlen látogatót jelez.

_ga

A Cordia által alkalmazott süti (saját süti). A süti a Google Universal Analytics-hez 2 év
kapcsolódik.
Az
egyes
felhasználók
Domain: .cordia.hu
megkülönböztetésére szolgál, és statisztikai
adatokat generál arról, hogy a felhasználó
hogyan használja a weboldalt.

_gat_UA-#

A Cordia által alkalmazott süti (saját süti). A süti a weboldal teljesítményének a Google 1 perc
Analytics szolgáltatások segítségével történő
Domain: .cordia.hu
mérése és javítása érdekében lehetővé teszi a
weboldalon
tett
látogatások
és
forgalomforrások számolását.

__gfp_64b

A Cordia által alkalmazott süti (saját süti). A süti a felhasználó által elfogadott egyéb 3 év
sütiket kezeli. Ennek célja a felhasználói
Domain: .cordia.hu / .gemius.pl
tevékenység több weboldalon keresztül
történő nyomonkövetése. A gyakorlatban ez
úgy történik, hogy a marketing tevékenység
hatékonyságának növelése érdekében a

Élettartam

Süti neve

Típusa

Miért szükséges a weboldal számára és
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felhasználó keresési előzményeit tároljuk és az
anonimitást megőrizve riportokat készítünk
belőle a Weboldal Adatbázissal összevetve.
Például: a Cordia rendelkezésére áll az az adat,
hogy a felhasználó milyen weboldalról jutott
el a https://cordia.hu/ weboldalra, és elkezdte
vagy befejezte az ajánlatkérést. A Cordia
ebből tud következtetni, hogy az eredeti
weboldalon szereplő marketing eszköz (pl.
hirdetés, amire kattintva el lehet jutni a Cordia
weboldalára) mennyire hatékony (pl. hányszor
kell megjelennie a hirdetésnek az eredetileg
felkeresett weboldalon, hogy a felhasználó
nagyobb valószínűséggel kérjen tényleges
ajánlatot a Cordia-tól).
_gid

A Cordia által alkalmazott süti (saját süti). A
süti
a
felhasználók 24 óra
megkülönböztetésére/felismerésére szolgál és
Domain: .cordia.hu
statisztikai adatokat generál arról, hogy a
felhasználó hogyan használja a weboldalt.

_dc_gtm_UA-#

A Cordia által alkalmazott süti (saját süti). A süti lehetővé teszi a weboldalon történő
események és elemzések nyomonkövetését.
Domain: .cordia.hu
Segít a felhasználóknak a kor, a nem vagy az
érdeklődési körök szerinti azonosításában.

IDE

A Cordia szolgáltatói által alkalmazott süti A süti célja, hogy mérje a hirdetések 2 év
(harmadik fél süti).
hatékonyságát és célzott hirdetéseket

A felhasználó által a weboldalon
elvégzett műveletek alatt (session /
munkamenet). Az ilyen célból beállított
sütik
a
weboldal
bezárásával
automatikusan törlésre kerülnek.
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Domain: .doubleclick.net

jelenítsen meg a felhasználóknak. A Google
DoubleClick használatával rögzíti a weboldal
felhasználóinak tevékenységét, miután a
felhasználó megtekintett egy hirdetést.

DSID

A Cordia szolgáltatói által alkalmazott süti A süti célja a hirdetések hatásának mérése, 15 nap
(harmadik fél süti).
valamint célzott hirdetések mutatása az egyes
felhasználók számára. A sütit a Google
Domain: .doubleclick.net
használja a felhasználó tevékenységének
rögzítésére, miután rákattintott a hirdetők
hirdetésére.

Gdyn

A Cordia szolgáltatói által alkalmazott süti Ez a cookie kerül beállításara, amikor a 4 év
(harmadik fél süti).
felhasználó kizárja az un. gemiusAudience
felmérésben való részvételt (különböző
Domain: .hit.gemius.pl
kutatási felmérések a hirdetési hálózaton
keresztül).

id

A Cordia szolgáltatói által alkalmazott süti A süti egy egyedi azonosítót regisztrál, amely 1 év
(harmadik fél süti).
azonosítja a visszatérő felhasználó eszközét.
Az
azonosítót
célzott
hirdetések
Domain: .mookie1.com
megjelenítésére használják.

mdata

A Cordia szolgáltatói által alkalmazott süti A süti egy egyedi azonosítót regisztrál, amely 1 év
(harmadik fél süti).
azonosítja a visszatérő felhasználó eszközét.
Az
azonosítót
célzott
hirdetések
Domain: .mookie1.com
megjelenítésére használják.
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OAX

A Cordia szolgáltatói által alkalmazott süti A süti szabályozza a célzott hirdetések 1 év
(harmadik fél süti).
gyakoriságát, és segít a releváns hirdetéseket
megjeleníteni.
Domain: .mookie1.com

_hjIncludedInSample

A Cordia által alkalmazott süti (saját süti). A süti célja elemzés: egyedileg azonosítja a A felhasználó által a weboldalon
felhasználót, és jelzi, hogy milyen közönség- elvégzett műveletek alatt (session /
Domain: .cordia.hu
mintába tartozik.
munkamenet). Az ilyen célból beállított
sütik
a
weboldal
bezárásával
automatikusan törlésre kerülnek.

_icl_current_language

A Cordia által alkalmazott süti (saját süti). A süti a felhasználók nyelvi preferenciáját 24 óra
tárolja.
Domain: .cordia.hu

.cookie_law

A Cordia által alkalmazott süti (saját süti). A süti a felhasználó sütibeállításait rögzíti.

60 év

Domain: .cordia.hu
wp-settings-

A Cordia által alkalmazott süti (saját süti). A süti az adminisztrációs felület nézetének 1 év
testreszabására
szolgál.
(Csak
Domain: .cordia.hu
adminisztrátorok
számára).
Az
adminisztrációs felület a honlapon belül egy
elszeparált terület, ahol a honlap építése,
szerkesztése, módosítása, megjelenésének és
egyéb más jellemzőinek a beállítása, kezelése,
valamint a kész tartalom publikálása történik.
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Az adminisztrációs felületet csak megfelelő
jogosultságú felhasználó éri el.
Úgynevezett „secure cookie”.
wp-settings-time-

A Cordia által alkalmazott süti (saját süti). A süti az adminisztrációs felület nézetének 1 év
testreszabására
szolgál.
(Csak
Domain: .cordia.hu
adminisztrátorok számára) Az adminisztrációs
felület a honlapon belül egy elszeparált terület,
ahol a honlap építése, szerkesztése,
módosítása, megjelenésének és egyéb más
jellemzőinek a beállítása, kezelése, valamint a
kész tartalom publikálása történik.
Az adminisztrációs felületet csak megfelelő
jogosultságú felhasználó éri el.
Úgynevezett „secure cookie”.

PHPSESSID

A Cordia által alkalmazott süti (saját süti). A süti célja, hogy azonosítsa a felhasználó A felhasználó által a weboldalon
által a weboldalon elvégzett műveleteket.
elvégzett műveletek alatt (session /
Domain: .cordia.hu
munkamenet). Az ilyen célból beállított
sütik
a
weboldal
bezárásával
automatikusan törlésre kerülnek.

SESS

A Cordia által alkalmazott süti (saját süti). A süti célja, hogy azonosítsa a különböző
weboldalakon böngésző felhasználókat, és az
Domain: .cordia.hu
emlékezzen
az
általuk
megadott
információkra.

A felhasználó által a weboldalon
elvégzett műveletek alatt (session /
munkamenet). Az ilyen célból beállított
sütik
a
weboldal
bezárásával
automatikusan törlésre kerülnek.
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__utma

A Cordia szolgáltatói által alkalmazott süti A süti nyomon követi, hogy a felhasználó állandó
(harmadik fél süti).
mikor látogatta meg a weboldalt - mikor volt
az első látogatás, és mikor volt az utolsó.
Domain: .cordia.hu

__utmb

A Cordia szolgáltatói által alkalmazott süti A süti rögzíti az időpontot, amikor a A felhasználó által a weboldalon
(harmadik fél süti).
felhasználó meglátogatja a weboldalt.
elvégzett műveletek alatt (session /
munkamenet). Az ilyen célból beállított
Domain: .cordia.hu
sütik
a
weboldal
bezárásával
automatikusan törlésre kerülnek.

__utmc

A Cordia szolgáltatói által alkalmazott süti A süti rögzíti az időpontot, amikor a 30 perc
(harmadik fél süti).
felhasználó elhagyja a weboldalt.
Domain: .cordia.hu

__utmz

A Cordia szolgáltatói által alkalmazott süti A süti rögzíti, honnan érkezett a weboldalra a 6 hónap
(harmadik fél süti).
felhasználó, milyen keresőmotort használt,
milyen linkre kattintott, milyen kulcsszót
Domain: .cordia.hu
használt, és hol tartózkodott, amikor a
weboldalhoz hozzáfért.

_fbp

Domain: kozossegikalandozasok.hu
Harmadik fél: facebook.com

Célja: hirdetés, hirdetési célzás. A Facebook 3 hónap
használja különböző hirdetési termékeinél,
például valós idejű licitálás külső hirdetőknél.

act

Domain: facebook.com
Harmadik fél: Facebook

Célja: Felhasználók azonosítása

A felhasználó által a weboldalon
elvégzett műveletek alatt (session /
munkamenet). Az ilyen célból beállított
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c_user

Domain: facebook.com
Harmadik fél: Facebook

Célja: Felhasználók azonosítása

3 hónap

datr

Domain: facebook.com
Harmadik fél: Facebook

Célja: A Facebookhoz csatlakozó böngésző 2 év
azonosítása. Biztonsági célokra és a gyanús
bejelentkezési tevékenységek, így különösen a
szolgáltatáshoz hozzáférni próbáló robotok
észlelésére szolgál.

dpr

Domain: facebook.com
Harmadik fél: Facebook

Célja: Teljesítmény optimalizálás

fr

Domain: facebook.com
Harmadik fél: Facebook

Célja: Hirdetések relevanciájának javítására 3 hónap
használt süti.

locale

Domain: facebook.com
Harmadik fél: Facebook

Célja: Felhasználó nyelvi és
beállításainak azonosítása/kezelése.

m_pixel_ratio

Domain: facebook.com
Harmadik fél: Facebook

Célja: Teljesítmény mérés és optimalizálás

A felhasználó által a weboldalon
elvégzett műveletek alatt (session /
munkamenet). Az ilyen célból beállított
sütik
a
weboldal
bezárásával
automatikusan törlésre kerülnek.

ország 1 hét
A felhasználó által a weboldalon
elvégzett műveletek alatt (session /
munkamenet). Az ilyen célból beállított
sütik
a
weboldal
bezárásával
automatikusan törlésre kerülnek.
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presence

Domain: facebook.com
Harmadik fél: Facebook

Célja: A
követése.

felhasználó

chat

állapotának A felhasználó által a weboldalon
elvégzett műveletek alatt (session /
munkamenet). Az ilyen célból beállított
sütik
a
weboldal
bezárásával
automatikusan törlésre kerülnek.

sb

Domain: facebook.com
Harmadik fél: Facebook

Célja: Böngésző azonosítása hitelesítési céllal. 2 év

wd

Domain: facebook.com
Harmadik fél: Facebook

xs

Domain: facebook.com
Harmadik fél: Facebook

Célja: Böngésző ablak felbontását tárolja, a 1 hét
Facebook
felületének
renderelésének
optimalizálására használják.
Célja: Felhasználó hitelesítésére szolgál
3 hónap

_fbc

Domain: facebook.com
Harmadik fél: Facebook

Célja: Hirdetési tevékenység támogatása

2 év

