COOKIE TÁJÉKOZTATÓ
A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ÉRTÉKESÍTÉSI HÁLÓZATÁNAK
KARRIER OLDALÁHOZ
Mit nevezünk sütinek?
A süti (cookie) egy kis méretű szöveges fájl, amit abban az esetben helyezünk el számítógépén,
amennyiben Ön ebbe előzetesen beleegyezik a weboldalon lévő tájékoztató elfogadásával. A sütiket
annak érdekében alkalmazzuk, hogy weboldalunkon tett látogatása során Önnek minél teljesebb
felhasználói élményt kínálhassunk. A sütiket az alábbiakban részletezett célokra használhatjuk.
Mire szolgálnak az egyes sütik a www.ujszerepben.groupama.hu weboldalon?
A sütik számos feladatot látnak el, amelyek közül néhányat az alábbiakban kiemelünk:
- Megjegyzik az Ön egyes beállításait, ezáltal bizonyos folyamatokat könnyebben és gyorsabban
teljesíthet.
- Névtelen felhasználói információk gyűjtésére is alkalmasak – segítségükkel például megtudhatjuk,
hogy az oldal látogatói közül hányan jöttek affiliate partnereink oldaláról.
- Emlékezni fognak rá, hogy meglátogatta a weboldalunkat, az online hirdetők pedig felhasználhatják
ezt az információt ahhoz, hogy személyre szabott üzeneteket készítsenek az Ön számára – például
egy hirdetés közvetítésekor egy harmadik fél weboldalán, amely egy aktuális ajánlatra hívja fel a
figyelmét.
A sütiket bármikor letilthatja vagy eltávolíthatja, ezáltal az addig tárolt információk is tartósan
törlődnek.
A sütik négy kategóriáját használjuk www.ujszerepben.groupama.hu honlapon.
1.

Nélkülözhetetlen sütik
Az ilyen sütik nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Olyan sütiket tartalmaznak
például, amelyek lehetővé teszik, hogy a helyes oldalakra lépjen, ha a weboldal működését illetően
frissítést hajtottunk végre.

2.

Teljesítménnyel kapcsolatos sütik
Az ilyen sütik arról gyűjtenek információt, hogy hogyan használják a látogatók az oldalt,
segítségükkel megérthetjük az esetlegesen felmerülő hibák okát, valamint új funkciók tesztelését
is lehetővé teszik a számunkra. Nem gyűjtünk olyan információkat, amelyek közvetlenül
azonosíthatják a látogatót, mivel az adatok összesítettek és névtelenek. Ezeket az információkat
kizárólag oldalunk működésének javításához használunk fel.

3.

Működőképességgel kapcsolatos sütik
Az ilyen sütik segítenek a specifikus funkciók engedélyezésében az oldalon, hogy növelni tudjuk a
látogatói élményt, például azáltal, hogy megjegyzik az Ön preferenciáit (pl. az egyoldalas kosár),
észlelik, ha egy szolgáltatást korábban már a figyelmébe ajánlottunk, illetve összetettebb
döntéseket is tárolni tudnak.

4.

Célzott/hirdetési sütik
Ezek a sütik az oldalunkon tett látogatását, a megnyitott oldalakat, valamint a linkeket követik
figyelemmel, amelyekre rákattintott. Ezen információkat arra használjuk, hogy weboldalunkat és a
rajta megjelenő információkat, esetleges reklámokat érdeklődési körére szabjuk. Ezt az információt
harmadik felekkel is megoszthatjuk e célból. Emellett a reklámkampányok hatékonyságát is
nyomon követhetjük velük.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy harmadik felek (többek között a hirdetési csatornák és külső
szolgáltatók, például a webes forgalmat elemző szolgáltatások) szintén használhatnak sütiket,
amelyeket mi nem ellenőrzünk. Az ilyen sütik valószínűleg teljesítménnyel kapcsolatos sütik vagy
célmeghatározó sütik.
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