Süti közlemény
Felületeinken - úgy mint honlapok, mobil alkalmazások, e-mailek, SMS-ek, közösségi
médiafiókok - megfigyelési eszközöket (pl. sütiket és webjelzőket) használunk. Ez azért
szükséges, hogy gondoskodjunk platformjaink megfelelő működéséről, továbbá jó élményt
nyújtsunk Önnek, amikor autót foglal az oldalunkon.
Ez a közlemény elmagyarázza, hogy mi történik a sütikkel és az egyéb eszközökkel. Az
adatvédelmi nyilatkozatunk bővebben elmagyarázza, hogy miként védjük az Ön adatait.
A süti egy rövid szöveges fájl, amelyet a készüléke böngészőjén helyezünk el, amikor a
platformunkat használja. A legtöbb platform sütiket használ hasznos információk tárolására
különböző célokból. Ez lehet az Ön felhasználóneve, a kiválasztott jármű vagy az
előnyben részesített választásai (pl. nyelv vagy valutanem). Ezáltal a platform felismeri a
készülékét, így jobb, zökkenőmentesebb élményt tud biztosítani.
A sütik lehetnek “munkamenet sütik” vagy “állandó sütik”. A munkamenet sütik
automatikusan törlésre kerülnek, amikor bezárja a készüléke böngészőjét, míg az állandó
sütik addig maradnak a böngészőn, amíg nem törli azokat vagy a böngésző nem törli a
sütik élettartamától függően. Az állandó sütik segítségével a platformok emlékeznek az
előnyben részesített választásaira, amikor ismét felkeresi a platformot, ezáltal felgyorsítja
és jobbá teszi az általunk kínált szolgáltatásokat.
Az "első féltől származó sütik” olyan sütik, amelyeket az a HENIMOBILE.HU állít be, Ön
ezt a platformot használja. A "harmadik féltől származó sütik” olyan sütik, amelyeket egy
olyan cég állít be, amelynek valamiféle kapcsolata van a platformmal, amelyet használ.
Azokra a sütikre utalunk, amelyeket a partnereink és egyéb üzleti partnereink állítanak be,
a harmadik fél szolgáltatókat is beleértve.
A sütik nem kém- vagy reklámprogramok, nem telepíthetnek vírusokat vagy futtathatnak
programokat a készülékén.
A webjelző egy apró kép, amely mindössze egyetlen pixelből áll. Ez weboldal kérés,
alkalmazás, reklám vagy HTML e-mail üzenet formájában érkezhet a készülékére. A
webjelzők több célra használhatók — az oldal forgalmának a jelentésére, egyedi látogatók
számlálására, a hirdetésekhez, auditálásra, jelentésre, valamint személyessé tétel
céljából. Ez segít az oldal megfigyelésében is, hogy minden oldal megfelelően és gyorsan
töltődjön be.
Segítségükkel idővel és különböző oldalakról információkat gyűjtünk a használatról és az
Ön által előnyben részesített dolgokról. Üzleti partnereink is ezt teszik, többek között a
harmadik fél szolgáltatók és a hirdetők, akikkel együttműködünk.
Bizonyos hirdetéseket harmadik fél internetes reklám- és marketing cégek biztosíthatnak
Önnek. Ezek a cégek bizonyos technológiákat használnak a reklámok és marketing
üzenetek célba juttatásához. Arra is felhasználják, hogy személyesen nem azonosítható
információt gyűjtsenek az általuk megjelenített reklámokról és platformjaink látogatásáról
(vagy használatáról).
Technikai sütik: Hogy megfelelően működő, felhasználóbarát platformokat biztosítsunk,
amelyek automatikusan alkalmazkodnak Önhöz, a felhasználói fiók létrehozásához, a
bejelentkezéshez és a foglalások kezeléséhez. A technikai sütik elengedhetetlenek, mivel
általuk működnek megfelelően platformjaink.
Funkcionális sütik: Hogy emlékezzünk az Ön által előnyben részesített beállításokra,
amikor felkereste platformjainkat, mint például a nyelv és a valutanem. Ezek a
bejelentkezési adatokra is emlékeznek, ezért nem kell minden alkalommal újra megadnia.
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Analitikai sütik: Ezek segítenek platformjaink javításában és optimalizálásában. Ezeket
arra használjuk mi (vagy harmadik fél szolgáltató partnereink), hogy összesített vagy
szegmentált információt gyűjtsünk látogatóinkról, hogy láthassuk mennyire hatékonyak és
relevánsak a hirdetéseink. Az információ tartalmazhatja, hogy milyen weboldalakat és
hirdetéseket tekintett meg, amely segített a platformunk elérésében, milyen oldalról lépett
be és mely oldalra lépett tovább, melyik platformot használta, hogyan kommunikált a
platformunkkal, milyen keresési szempontokat használt, mely e-maileket nyitott meg és
használt. Ezt az információt nem használjuk az ön személyazonosítására.
Hirdetés sütik: Ezek segítségével internetes reklámcégekkel együttműködve személyre
szabott hirdetéseket mutatunk Önnek, amikor felkeresi és harmadik fél partnereink
oldalait. Ezt „újracélozásnak” hívják és ez a böngészési tevékenységein alapulhat, például
azon, hogy milyen tevékenységet végez a platformjainkon vagy milyen utazási
célpontokon keresett gépkocsit. Üzleti partnereink is adhatnak információkat nekünk
böngészési előzményeiről, hogy segítsenek a legrelevánsabb személyre szabott élmény
biztosításában platformjainkon.
A Google Analytics szolgáltatást is használjuk, ami A Google internet elemző
szolgáltatása, amely nyomon követi és jelentést készít a weboldal forgalmáról, és segít
azonosítani a lassú, hibás vagy rosszul teljesítő oldalak azonosításában.
A nyilatkozatban említett bármely technológiát használhatjuk.
Amikor először használja platformunkat, megkérjük, hogy fogadja el (azaz egyezzen bele)
a sütik és megfigyelési eszközök használatába Azonban ha nem fogad el egyes technikai
és/vagy funkcionális sütiket, nem élvezheti teljességében platformunk funkcióit és a
teljeskörű élmény is lassabb és nehézkesebb lesz.
A böngészőjével beállíthatja, hogy miként használják a sütiket a készülékén. A böngészője
súgó menüjéből megtudhatja, hogy miként.
Ha elutasít egy internetes reklámhálózatot, a továbbiakban az nem jelenít meg az Ön
internethasználatához és böngészési mintáihoz igazított hirdetéseket. Azonban ettől még
kaphat internetes hirdetéseket és marketing elemzések tárgya lehet.
Ezt a Süti közleményt időről időre módosíthatjuk, kérjük térjen vissza ide a frissítések
megtekintéséhez.
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