VERZIÓ: 2021. SZEPTEMBER 30.

NOVAKID SÜTI SZABÁLYZAT
1. BEVEZETÉS
Jelen süti (cookie) szabályzat (a továbbiakban: „Süti Szabályzat”) a Novakid Általános
Szerződési Feltételeinek részeként leírja, hogyan használja a NovaKid a sütiket és hasonló
technológiákat a www.novakidschool.com webhelyen, valamint annak összes aldomainjén és
alwebhelyén
(beleértve
az
egyes
nyelvi
oldalakat:
ae.novakidschool.com,
ar.novakidschool.com,
arab-fr.novakidschool.com,
arabic.novakidschool.com,
br.novakidschool.com, cl.novakidschool.com, co.novakidschool.com, cz.novakidschool.com,
de.novakidschool.com, es.novakidschool.com, fr.novakidschool.com, global.novakidschool.com,
gr.novakidschool.com, hu.novakidschool.com, id.novakidschool.com, il.novakidschool.com,
in-en.novakidschool.com, in.novakidschool.com, it.novakidschool.com, kr.novakidschool.com,
mx.novakidschool.com, my.novakidschool.com, pl.novakidschool.com, pt.novakidschool.com,
ro.novakidschool.com,
sa.novakidschool.com,
school.novakidschool.com,
sk.novakidschool.com, tr.novakidschool.com) a szolgáltatásaink nyújtása, testre szabása,
értékelése, továbbfejlesztése, népszerűsítése és védelme érdekében. A Süti Szabályzat a
NovaKid Adatvédelmi Szabályzatának szerves részét képezi. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen
Süti Szabályzatban nem ismertetett kifejezéseknek hasonló jelentése van, mint amit a NovaKid
Szerződési Feltételei és Adatkezelési Szabályzata meghatároz. Ha bármilyen kérdése van,
vegye fel velünk a kapcsolatot a support@novakidschool.com e-mail címen.

2. MIT JELENT A SÜTI (COOKIE) KIFEJEZÉS?
A süti egy olyan fájl, amelyet a felhasználó eszközére küldenek, amikor a felhasználó felkeresi a
Weboldalt. A NovaKid újra hozzáférhet a sütihez, amikor a felhasználó további alkalmakkor
felkeresi a Weboldalt, az internethasználat vagy a tranzakciók megkönnyítése, vagy a
felhasználói viselkedéssel kapcsolatos információk elérése érdekében. A rendszer elküldi az Ön
böngészőjének és eszközének merevlemezén eltárolja. Amikor meglátogatja Weboldalunkat, a
sütik segítségével automatikusan információkat gyűjthetünk Önről.

3. MILYEN TÍPUSÚ SÜTIKET HASZNÁLUNK?
a)

Feltétlenül Szükséges Sütik. Ezek a sütik elengedhetetlenek a Weboldal működéséhez;
ezért a Weboldal és a Szolgáltatások működtetése és elérhetősége ezek nélkül nem
biztosítható. Segítenek igazolni fiókját, és emlékeznek a novakidschool.com oldalon hozott
döntéseire.
Az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv (az adatvédelemről és az elektronikus
hírközlésről szóló 2002/58/EK irányelv a magánélet védelméről és az elektronikus
hírközlésről) 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban a következő sütik technikai
tárolásához vagy eléréséhez nincs szükség hozzájárulásra:

●

kizárólag kommunikáció továbbításának céljára használt sütik,

●

sütik, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy az információs társadalom szolgáltatás
nyújtója a felhasználó által kifejezetten kért Szolgáltatásokat nyújthassa.

b) Kutatási, Teljesítmény- és Elemzési Sütik. Ezek a sütik jobb felhasználói élményt
nyújtanak számunkra azáltal, hogy elemzik a felhasználók interakcióját a
novakidschool.com oldallal. Például segítenek azonosítani, hogy mely oldalakat használják
leggyakrabban, mely hírlevelek a legmegnyerőbbek, és milyen típusú NovaKid funkciók a
legnépszerűbbek. Ez segít minket abban, hogy felhasználóink érdekeinek megfelelően
finomítsuk a NovaKid Weboldalát és Szolgáltatásait.
c)

Reklám Sütik. Ezek a sütik segítenek nekünk, hogy tájékoztassuk Önt, és testreszabott
reklámot nyújtsunk Önnek a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások korábbi használatára
alapozva. Ezek a sütik figyelemmel kísérik az Ön használati adatait, és a sütik
használatával az olyan információkat, amelyek nem számítanak személyes adatoknak,
továbbítják a partnereknek, akik a remarketinget és a viselkedéskutató tevékenységet
kezelik.

4. AZ ÁLTALUNK HASZNÁLT SÜTIK LISTÁJA
4.1 Feltétlenül Szükséges Sütik

Szolgáltató neve

Süti neve

Leírás

Érvényesség

novakidschool.com

intercom-state

Lehetővé teszi a
Weboldal számára,
hogy felismerje a
látogatót a chatbox
funkcióinak
optimalizálása
érdekében.

Állandó

novakidschool.com

SESS #

A megőrzők
felhasználói
állapotai az
oldalkérelmekben.

Munkamenet

novakidschool.com

_ym_visorc

Lehetővé teszi a
Munkamenet
Visszajátszás
megfelelő
működését

Állandó

4.2 Kutatási, Teljesítmény- és Elemzési Sütik

Szolgáltató neve

Süti neve

Leírás

Érvényesség

novakidschool.com

__vw_tab_guid

Adatokat rögzít a
weboldal
látogatójának
viselkedéséről. Ezt
belső elemzésre és
weboldal
optimalizálásra
használják.

Munkamenet

novakidschool.com

_dc_gtm_UA- #

A Google
Címkekezelő
használja a Google
Analytics
szkriptcímkék
betöltésének
szabályozására.

1 nap

novakidschool.com

_ga;

Bejegyez egy
egyedi azonosítót,
amelyet statisztikai
adatok előállítására
használnak arra
vonatkozóan, hogy
a látogató hogyan
használja a
Weboldalt.

_ga: 2 év;

_gid;
_gat;

_gid: 1 nap;
_gat: 1 nap;

novakidschool.com

összegyűjt

A Google Analytics
számára küld
adatokat a látogató
eszközéről és
viselkedéséről.
Eszközökön és
marketing
csatornákon
keresztül követi a
látogatót.

Munkamenet

novakidschool.com

_ym_d

Tartalmazza a
látogató első
látogatásának
dátumát a
weboldalon.

1 év

novakidschool.com

_ym_isad

Ez a süti annak
meghatározására
szolgál, hogy a
látogatónak van-e
hirdetésblokkoló
szoftvere a
böngészőjében.

1 nap

novakidschool.com

_ym_retryReqs

Statisztikai adatokat
rögzít a felhasználói
viselkedésről a
Weboldalon. Belső
elemzéshez
használja a
Weboldal
üzemeltetője.

Állandó

novakidschool.com

_ym_uid

Ezt a sütit nem
személyes adatok
gyűjtésére
használják a
látogató Weboldal
viselkedésével és a
nem személyes
látogatói
statisztikákkal
kapcsolatban.

1 év

novakidschool.com

hivatkozó

Tárolja az adatokat,
hogy mely
Weboldalakat
látogatta meg a
felhasználó.

29 nap

novakidschool.com

tmr_reqNum

Helyi süti, amely a
szerverre küldött
kérések számát
tartalmazza. Az
átviteli veszteség
becslésére
használható.

1 év

Amikor a Hotjar
szkript fut,
megpróbáljuk
meghatározni a
legáltalánosabb
sütiútvonalat,
amelyet az oldal
állomásneve helyett
kell használnunk. Ez
azért történik, hogy
a sütik
megoszthatók
legyenek az
aldomainek között
(szükség esetén).
Ennek
meghatározásához
megpróbáljuk a
_hjTLDTest cookie-t
tárolni a különböző
URL-szubsztring
alternatívák
számára, amíg meg
nem hibásodik. Az
ellenőrzés után a
sütit eltávolítják.

novakidschool.com

_hjTLDTest

Állandó

novakidschool.com

_hjid

Hotjar süti, amelyet
akkor állítanak be,
amikor az ügyfél
első alkalommal
kerül Hotjar szkriptet
tartalmazó oldalra.
A böngészőben az
adott webhelyhez
tartozó Hotjar
Felhasználóazonosí
tó megőrzésére
szolgál. Ez
biztosítja, hogy az
ugyanazon a
webhelyen tett
későbbi látogatások
során a viselkedés
azonos felhasználói
azonosítóhoz
legyen
hozzárendelve.

1 év

novakidschool.com

tmr_reqNum

Helyi süti, amely a
szerverre küldött
kérések számát

1 év

tartalmazza. Az
átviteli veszteség
becslésére
használható.
novakidschool.com

_hjTLDTest

Amikor a Hotjar
szkript fut,
megpróbáljuk
meghatározni a
legáltalánosabb
sütiútvonalat,
amelyet az oldal
állomásneve helyett
kell használnunk. Ez
azért történik, hogy
a sütik
megoszthatók
legyenek az
aldomainek között
(szükség esetén).
Ennek
meghatározásához
megpróbáljuk a
_hjTLDTest cookie-t
tárolni a különböző
URL-szubsztring
alternatívák
számára, amíg meg
nem hibásodik. Az
ellenőrzés után a
sütit eltávolítják.

Állandó

novakidschool.com

_gcl_au

Ez az első fél sütije
a „Konverzió
követés”
működőképességér
e - a hirdetés
kattintásainál
információkat vesz
fel, és egy első féltől
származó sütiben
tárolja, hogy a
konverziók a
céloldalon kívül
hozzárendelhetők
legyenek.

3 hónap

novakidschool.com

tmr_lvidTS

Helyi süti,
tartalmazza a süti
előállításának
időbélyegét tmr_lvid

1 év

novakidschool.com

tmr_lvid

Helyi süti, látogatói
azonosító a
weboldal oldalán. A
getClientID eljárás
működőképességén
ek biztosítására, a
VID sütik
gyorsítótárba
helyezésére,
valamint a
böngészők
közönségméretének
kiszámítására
szolgál, amelyek
nem támogatják a
harmadik féltől
származó sütiket

1 év

novakidschool.com

_hjFirstSeen

Ez az új felhasználó
első
munkamenetének
azonosítására van
beállítva. Igaz /
hamis értéket tárol,
jelezve, hogy Hotjar
először látta-e ezt a
felhasználót. A
Felvétel szűrők
használják az új
felhasználói
munkamenetek
azonosítására.

Állandó

novakidschool.com

intercom-session

Lehetővé teszi a
felhasználók
számára, hogy
hozzáférjenek a
beszélgetéseikhez,
és az adatokat 1
hétig kommunikálják
a kijelentkezett
oldalakon.

7 nap

novakidschool.com

intercom-id

Lehetővé teszi a
látogatók számára
az Intercom
weboldalain
folytatott
beszélgetések
megtekintését.

1 év

novakidschool.com

_ym_isad

Meghatározza, hogy
a felhasználó
rendelkezik-e
hirdetésblokkolókkal

Állandó

www.novakidschool.com

__stripe_mid

A csalásmegelőző
sütik és a
Weboldalukon
keresztül telepített
hasonló
technológiák
segítenek többet
megtudni a Stripe
Szolgáltatások
eléréséhez használt
számítógépekről és
böngészőkről. Ezek
az információk
segítenek
figyelemmel kísérni
és felderíteni
Szolgáltatásaink
potenciálisan káros
vagy illegális
használatát.

1 év

www.novakidschool.com

utm_data

A Reklámok
hatékony
megértéséhez
használják

3 hónap

www.novakidschool.com

initial_page

Arra használják,
hogy megértsék,
melyik oldal legyen
hivatkozó

30 nap

www.novakidschool.com

hivatkozó

Tárolja az adatokat,
hogy mely
Weboldalakat
látogatta meg a
felhasználó.

30 nap

school.novakidschool.com

__stripe_mid

A csalásmegelőző
sütik és a
Weboldalukon
keresztül telepített
hasonló
technológiák
segítenek többet
megtudni a Stripe
Szolgáltatások

1 év

eléréséhez használt
számítógépekről és
böngészőkről. Ezek
az információk
segítenek
figyelemmel kísérni
és felderíteni
Szolgáltatásaink
potenciálisan káros
vagy illegális
használatát.
yandex.ru

yandexuid

Adatokat rögzít a
weboldal
látogatójának
viselkedéséről. Ezt
belső elemzésre és
weboldal
optimalizálásra
használják.

1 év

yandex.ru

ymex

Adatokat rögzít a
weboldal
látogatójának
viselkedéséről. Ezt
belső elemzésre és
weboldal
optimalizálásra
használják.

google.com

__Secure-3PAPISID

Ez a süti
információkat
szolgáltat arról,
hogy a
végfelhasználó
miként használja a
weboldalt, és
minden olyan
reklámról, amelyet a
végfelhasználó
láthatott az említett
weboldal látogatása
előtt.

2 év

google.com

SAPISID

A HSID, SSID,
APISID és SAPISID
sütik lehetővé teszik
a Google számára,
hogy felhasználói
információkat

2 év

1 év

gyűjtsön a YouTube
által tárolt videókról.
google.com

APISID

A HSID, SSID,
APISID és SAPISID
sütik lehetővé teszik
a Google számára,
hogy felhasználói
információkat
gyűjtsön a YouTube
által tárolt videókról.

2 év

google.com

SSID

A HSID, SSID,
APISID és SAPISID
sütik lehetővé teszik
a Google számára,
hogy felhasználói
információkat
gyűjtsön a YouTube
által tárolt videókról.

2 év

google.com

HSID

A HSID, SSID,
APISID és SAPISID
sütik lehetővé teszik
a Google számára,
hogy felhasználói
információkat
gyűjtsön a YouTube
által tárolt videókról.

2 év

google.com

1P_JAR

Ez a süti
információkat
szolgáltat arról,
hogy a
végfelhasználó
miként használja a
weboldalt, és
minden olyan
reklámról, amelyet a
végfelhasználó
láthatott, mielőtt
meglátogatta az
említett weboldalt.

29 nap

trustpilot.com

_hjid

Hotjar süti, amelyet
akkor állítanak be,
amikor az ügyfél
első alkalommal
kerül Hotjar szkriptet
tartalmazó oldalra.
A böngészőben az
adott webhelyhez

1 év

tartozó Hotjar
Felhasználóazonosí
tó megőrzésére
szolgál. Ez
biztosítja, hogy az
ugyanazon a
webhelyen tett
későbbi látogatások
során a viselkedés
azonos felhasználói
azonosítóhoz
legyen
hozzárendelve.
trustpilot.com

TrustboxSplitTest

Ezeket a Trustpilot
sütiket arra
használják, hogy
értékeléseiket és
pontszámainkat
megmutassák a
felhasználóknak.

3 hónap

trustpilot.com

amplitude_id

Ezeket a Trustpilot
sütiket arra
használják, hogy
értékeléseiket és
pontszámainkat
megmutassák a
felhasználóknak.

10 év

trustpilot.com

OptanonConsent

Ezeket a Trustpilot
sütiket arra
használják, hogy
értékeléseiket és
pontszámainkat
megmutassák a
felhasználóknak.

1 év

trustpilot.com

__auc

Ezeket a Trustpilot
sütiket arra
használják, hogy
értékeléseiket és
pontszámainkat
megmutassák a
felhasználóknak.

1 év

trustpilot.com

TrustboxSplitTest

Ezeket a Trustpilot
sütiket arra
használják, hogy
értékeléseiket és
pontszámainkat

3 hónap

megmutassák a
felhasználóknak.
trustpilot.com

TP.uuid

Ezeket a Trustpilot
sütiket arra
használják, hogy
értékeléseiket és
pontszámainkat
megmutassák a
felhasználóknak.

28 év

trustpilot.com

ajs_anonymous_id

Ezeket a Trustpilot
sütiket arra
használják, hogy
értékeléseiket és
pontszámainkat
megmutassák a
felhasználóknak.

1 év

trustpilot.com

OptanonAlertBoxClosed Ezeket a Trustpilot
sütiket arra
használják, hogy
értékeléseiket és
pontszámainkat
megmutassák a
felhasználóknak.

1 év

.privy.com

_hjTLDTest

Munkamenet

Amikor a Hotjar
szkript fut,
megpróbáljuk
meghatározni a
legáltalánosabb
sütiútvonalat,
amelyet az oldal
állomás neve helyett
kell használnunk. Ez
azért történik, hogy
a sütik
megoszthatók
legyenek az
aldomainek között
(szükség esetén).
Ennek
meghatározásához
megpróbáljuk a
_hjTLDTest cookie-t
tárolni a különböző
URL-szubsztring
alternatívák
számára, amíg meg
nem hibásodik. Az

ellenőrzés után a
sütit eltávolítják.
.privy.com

_hp2_ses_props

Ezek a sütik
információkat
gyűjtenek annak
mérésére és
megértésére, hogy
a látogatók hogyan
használják a
Webhelyünket. Ez
magában foglalja a
felhasználói
tevékenységek
nyomon követését
ezen a Weboldalon,
beleértve a
meglátogatott
oldalakat, és a
linkeket, amelyekre
kattintottak.

Állandó

.privy.com

_hjFirstSeen

Ez az új felhasználó
első
munkamenetének
azonosítására van
beállítva. Igaz /
hamis értéket tárol,
jelezve, hogy Hotjar
először látta-e ezt a
felhasználót. A
Rögzítő szűrők
használják az új
felhasználói
munkamenetek
azonosítására.

Állandó

.privy.com

_gid;

A __utm és _ga
kezdetű sütik a
Google Analytics
szolgáltatásból
származnak, és a
látogatói statisztikák
nyilvántartására
szolgálnak.

1 nap

.privy.com

__cfduid

A __cfduid cookie
segít a
Cloudflare-nek az
Ügyfeleink
webhelyein található
rosszindulatú

30 nap

látogatók
felderítésében, és
minimalizálja a
törvényes
felhasználók
blokkolását.
Elhelyezhető
ügyfeleink
Végfelhasználóinak
eszközein, hogy
azonosítsák az
egyes ügyfeleket a
megosztott IP-címek
mögött, és
biztonsági
beállításokat
hajtsanak végre
ügyfelenként. A
Cloudflare
biztonsági
funkcióinak
támogatásához
szükséges.
.privy.com

_hjid

Hotjar süti, amelyet
akkor állítanak be,
amikor az ügyfél
első alkalommal
kerül Hotjar szkriptet
tartalmazó oldalra.
A böngészőben az
adott webhelyhez
tartozó Hotjar
Felhasználóazonosí
tó megőrzésére
szolgál. Ez
biztosítja, hogy az
ugyanazon a
webhelyen tett
későbbi látogatások
során a viselkedés
azonos felhasználói
azonosítóhoz
legyen
hozzárendelve.

1 év

.privy.com

__zlcmid

Ezeket a sütiket a
ZopIM kezeli, akik
biztosítják az „élő
csevegés”
rendszerünk mögött
álló technológiát. A
__zlcmid cookie
lehetővé teszi, hogy
folytassa a
csevegést velünk,
amikor megtekinti
weboldalunk
különböző oldalait,
vagy ha később
visszatér a
weboldalra. Ha úgy
dönt, hogy letiltja ezt
a szolgáltatást az
élő csevegőablak
opciómenüjéből
vagy a fenti 'BE' /
'KI' kapcsolóból,
akkor a __zlcprivacy
süti be van állítva,
hogy emlékezzen
erre a döntésre, és
a __zlcmid cookie
törlődik.

1 év

.privy.com

_hp2_id

Ezek a sütik
információkat
gyűjtenek annak
mérésére és
megértésére, hogy
a látogatók hogyan
használják a
Webhelyünket. Ez
magában foglalja a
felhasználói
tevékenységek
nyomon követését
ezen a Weboldalon,
beleértve a
meglátogatott
oldalakat, és a
linkeket, amelyekre
kattintottak.

1 év

.privy.com

_ga;

A __utm és _ga
kezdetű sütik a
Google Analytics
szolgáltatásból

2

év

származnak, és a
látogatói statisztikák
nyilvántartására
szolgálnak.

4.3 Reklám Sütik

Szolgáltató neve

Süti neve

Leírás

Érvényesség

novakidschool.com

_fbp

A Facebook egy sor
olyan reklámtermék
szállítására
használja, mint
például valós idejű
ajánlattétel
harmadik fél
hirdetőitől.

3 hónap

novakidschool.com

_gcl_au

A Google AdSense
arra használja, hogy
a szolgáltatásaikat
használó
webhelyeken a
hirdetések
hatékonyságával
kísérletezzen.

3 hónap

novakidschool.com

_ # # utolsó találat

A Yandex használja
az idő
meghatározására
annak érdekében,
hogy a látogatók
pontos
visszafordulási
arányt kapjanak.

Állandó

novakidschool.com

_ym # _lsid

A webhely
felhasználói
azonosítására
szolgál.

Állandó

novakidschool.com

_ym # _reqNum

A felhasználó
böngészőjében a
Yandex.Metrica
címke iránti kérelem
sorszámának
meghatározására
szolgál.

Állandó

novakidschool.com

_ym_metrika_enabld

Ezt sütit arra
használjuk, hogy
adatokat gyűjtsünk a
látogató
viselkedéséről a
Weboldalon. Ez az
információ
felhasználható a
látogatói szegmens
hozzárendeléséhez,
a közös
preferenciák
alapján.

1 nap

novakidschool.com

metrika_engedélyezett

Több webhely
látogatóinak
nyomon követésére
szolgál, hogy
releváns hirdetést
jelenítsen meg a
látogató preferenciái
alapján.

1 nap

novakidschool.com

_privy_

A felhasználók
megkülönböztetésér
e szolgál.

1 év

novakidschool.com

_gaexp

A __utm és _ga
kezdetű sütik a
Google Analytics
szolgáltatásból
származnak, és a
látogatói statisztikák
nyilvántartására
szolgálnak.

2 hónap

school.novakidschool.com

tmr_detect

Ezeket a cookie-kat
a Google
szolgáltatásai olyan
információk
gyűjtésére
használják, amelyek
lehetővé teszik
hirdetéseinknek a
Google Display
Hálózat részét
képező ingatlanokon
történő
megjelenítését.

1 nap

google.com

ads/ga-audiences

A Google AdWords
arra használja, hogy
újból bevonja azokat
a látogatókat, akik
valószínűleg
vevőkké fognak
válni a látogatók
online viselkedése
alapján.

Munkamenet

google.com

pagead/1p-conversion/
#

A Google által
létrehozott
események nyomon
követésére, például
konverziókra vagy
más értelmes
felhasználói
interakciókra a
Weboldalon.

Munkamenet

atdmt.com

Atn

A magatartásforma
és a földrajzi
elhelyezkedés
alapján célozza a
hirdetéseket.

2 év

atdmt.com

https://cx.atmdt.com/

Egy egyedi
azonosítót állít be a
látogató számára,
amely lehetővé teszi
a harmadik felek
számára, hogy
releváns reklámmal
célozzák meg a
látogatót. Ezt a
párosítási
szolgáltatást
harmadik fél
hirdetési központjai
nyújtják, ami
megkönnyíti a valós
idejű ajánlattételt a
hirdetők számára.

Munkamenet

facebook.com

fr

A Facebook egy sor
olyan reklámtermék
szállítására
használja, mint
például valós idejű

3 hónap

ajánlattétel
harmadik fél
hirdetőitől.
yandex.ru

i

A webhely
felhasználóinak
azonosítására
szolgál.

1 év

yandex.ru

webvisor / 48570440

Felhasználói
műveletek
összegyűjtése az
oldalon az elemzett
felhasználói élmény
érdekében a
felhasználó által az
űrlapokon megadott
adatok nélkül.

Munkamenet

yandex.ru

yabs-sid

Adatokat rögzít a
weboldal
látogatójának
viselkedéséről. Ezt
belső elemzésre és
weboldal
optimalizálásra
használják.

Munkamenet

yandex.ru

yuidss

Adatokat rögzít a
weboldal
látogatójának
viselkedéséről. Ezt
belső elemzésre és
weboldal
optimalizálásra
használják.

1 év

doubleclick.net

test_cookie

Annak ellenőrzésére
szolgál, hogy a
felhasználó
böngészője
támogatja-e a
sütiket.

1 nap

google.com

SID

Ezeket a sütiket a
2 év
Google a személyre
szabott hirdetések
megjelenítésére
használja a Google

webhelyein, a
legutóbbi keresések
és korábbi
interakciók alapján.
google.com

__Secure-3PSID

Ezeket a sütiket a
Google a személyre
szabott hirdetések
megjelenítésére
használja a Google
webhelyein, a
legutóbbi keresések
és korábbi
interakciók alapján.

2 év

google.com

NID

Ezeket a sütiket a
Google a személyre
szabott hirdetések
megjelenítésére
használja a Google
webhelyein, a
legutóbbi keresések
és korábbi
interakciók alapján.

1 év

google.com

__Secure-3PSIDCC

Ezeket a sütiket a
Google a személyre
szabott hirdetések
megjelenítésére
használja a Google
webhelyein, a
legutóbbi keresések
és korábbi
interakciók alapján.

1 év

.privy.com

_privy_

A felhasználók
megkülönböztetésér
e szolgál.

1

év

5. MIT CSINÁLUNK AZ ÁLTALUNK ÖSSZEGYŰJTÖTT INFORMÁCIÓVAL?
5.1 Feltétlenül Szükséges Sütik
Az összegyűjtött információkat a következőkre használjuk fel:
●
●
●
●
●

felhasználó fiókjának ellenőrzése a munkamenet során;
Weboldalon hozott döntésekre való emlékezés;
felhasználói fiókhoz való csalárd hozzáférés elkerülése;
csevegési szolgáltatások nyújtása;
kártyás fizetések feldolgozása.

5.2 Kutatási, Teljesítmény- és Elemzési Sütik
Az összegyűjtött információkat a következőkre használjuk fel:
●
●
●

az Ön adatainak megjegyzése, hogy ne kelljen újra megadnia látogatása során vagy
a Weboldal következő látogatásakor;
az összesített használati mutatók figyelemmel kísérése, például a látogatók és a
megtekintett oldalak teljes száma;
a NovaKid Szolgáltatások fejlesztésében való segítségnyújtás.

5.3 Reklám Sütik
Az összegyűjtött információkat a következőkre használjuk fel:
●
●
●

egyedi, személyre szabott hirdetések, tartalom és információ nyújtása;
a marketing kampányaink hatékonyságának figyelemmel kísérése;
a felhasználók tájékoztatása az aktuális akciókról.

6. ELFOGADÁS
Weboldalunkra belépve a felhasználók az előugró ablakban aktívan ellenőrizhetik kívánt
preferenciáikat a jövőben használt sütikről. Ezt a beleegyezést 12 havonta meg kell újítani.
A sütik négy érthető kategóriába vannak csoportosítva, amelyeket a felhasználó a
preferenciáitól függően ellenőrizhet vagy törölhet. A feltétlenül szükséges sütiket nem lehet
ellenőrizni és elutasítani, mert ezek engedélyezőlistára kerülnek, és szükségesek a
Weboldalunk megfelelő működéséhez.

7. ELUTASÍTÁS
Beállíthatja, hogy a böngészője ne fogadja el a sütiket, de ez korlátozhatja a
Szolgáltatásaink használatának lehetőségét. Előfordulhat például, hogy nem tud
bejelentkezni a fiókjába. Kérjük, látogasson el az alábbi linkekre, hogy megtudja, hogyan
módosíthatja a sütiket és a hirdetési beállításokat:
●
●
●
●

http://www.aboutcookies.org/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://optout.aboutads.info/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

8. HARMADIK FÉL / BEÁGYAZOTT TARTALOM
A Weboldal különböző, harmadik féltől származó alkalmazásokat és szolgáltatásokat
használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. Ide tartoznak a közösségi média
platformok, például a Facebook. Ennek eredményeképp az ilyen harmadik felek
meghatározhatják a sütiket, és felhasználhatják őket az online tevékenység nyomon
követésére. Felhívjuk figyelmét, hogy a NovaKid nem rendelkezik közvetlen ellenőrzéssel a
sütik által gyűjtött információk felett. Ha további információt szeretne kapni az ilyen,
harmadik fél által a beágyazott tartalom révén használt sütikről, javasoljuk, hogy tekintse át
a harmadik fél adatvédelmi szabályzatát és használati feltételeit.

Időről időre frissíthetjük a jelen Süti Szabályzatot. Amikor változtatásokat hajtunk végre, a
dokumentum módosított változatát a közzétesszük a novakidschool.com oldalon, valamint a
módosításokról rendszerüzenetben vagy a Felhasználói Fiókban megadott e-mail címen
értesítjük.

Korábbi verzió: 2021. május 1.

