
WAVIN 

COOKIE-KRA VONATKOZÓ KÖZLEMÉNY 

Ez a Wavin B.V. Cookie-kra vonatkozó nyilatkozata. (Stationsplein 3, 8000AD, Zwolle, 

Hollandia) és kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban: 

„Wavin”, „mi”, „miénk” vagy „minket”). 

A jelen Cookie közlemény („Értesítés”) leírja, hogy a Wavin hogyan használja a cookie-kat és 

hasonló technológiákat, például címkéket, pixeleket, szkripteket, webjelzőket, SDK-kat stb. (a 

továbbiakban együttesen: „Cookie-k”), amikor meglátogatja a www.wavin.com weboldalt (a 

továbbiakban: „Weboldal”), és mobil alkalmazásainkat (a továbbiakban: „Alkalmazás”) 

használja. A jelen Közlemény elmagyarázza, hogy mely sütiket használjuk, milyen célokra 

használjuk őket, milyen partnerekkel működünk együtt, valamint ismerteti az Ön jogait a 

Cookie-k használatának ellenőrzésére. 

Ha további információt szeretne arról, hogy milyen személyes adatokat gyűjthet a cookie-k 

segítségével, vagy arról, hogy a Wavin hogyan kezeli a személyes adatokat általában, kérjük, 

olvassa el Adatvédelmi nyilatkozatunkat. 

1. Milyen típusú cookie-kat használ a Wavin a weboldalán? 

Feltétlenül szükséges sütik 

Ezek a sütik szükségesek a Weboldal működéséhez, és nem kapcsolhatók ki a 

rendszereinkben. Ezeket általában csak az Ön által végzett műveletekre válaszul 

állítják be, amelyek a szolgáltatások iránti kérésnek felelnek meg, mint például az 

adatvédelmi beállítások megadása, a bejelentkezés vagy az űrlapok kitöltése. 

Beállíthatja, hogy böngészője blokkolja ezeket a cookie-kat, vagy figyelmeztesse Önt, 

de a webhely egyes részei nem fognak működni. Ezek a sütik semmilyen személyes 

adatot nem tárolnak. 

Teljesítménysütik 

Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy megszámoljuk a látogatásokat és a 

forgalmi forrásokat, hogy mérhessük és javíthassuk webhelyünk teljesítményét. 

Segítségükkel megtudhatjuk, mely oldalak a legnépszerűbbek és a legkevésbé 

népszerűek, és láthatjuk, hogyan mozognak a látogatók a webhelyen. Ha nem 

engedélyezi ezeket a sütiket, nem fogjuk tudni, hogy mikor látogatta meg a 

webhelyünket, és nem fogjuk tudni nyomon követni a teljesítményét. 

Analitikai cookie-k 

Ezeket a sütiket (mind az első fél, mind a Google Analytics) adatvédelmi szempontból 

megfelelő módon állítottuk be. A Google Analytics cookie-k tekintetében ez azt jelenti, 

hogy megállapodtunk a Google-lal egy adatfeldolgozási megállapodásban. Emellett 

az IP-címe utolsó részét elfedte, és az "adatmegosztás" ki van kapcsolva. Más Google-

szolgáltatásokat nem használunk ilyen típusú sütik elhelyezésére. Ezen Analitikai 

cookie-k elhelyezése így alig vagy egyáltalán nem jár következményekkel az Ön, mint 

Weboldal látogatójának adatvédelmére nézve. Ennek eredményeképpen nem kell 

hozzájárulnia az Analitikai cookie-k elhelyezéséhez, de letilthatja azokat. Ezeken az 

Analitiksi sütiken keresztül elemezzük, hogy hol és mikor fordulnak elő hibák a 

Weboldalon, például. Ezek a sütik ezért elengedhetetlenek a Weboldal 

optimalizálásához. 



Targeting és közösségi média sütik 

A targeting cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy személyesebbé tegyük az Ön 

felhasználói élményét, és hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat ajánljunk 

Önnek. Ezt többek között a webhelyen tanúsított viselkedése alapján tesszük az Ön 

által használt különböző eszközökön. Továbbá, ezek a cookie-k információt gyűjtenek, 

hogy a hirdetést az Ön érdeklődésére szabják. A targetink cookie-kat beállíthatjuk mi 

vagy hirdetési partnereink. Ezeket arra használhatjuk, hogy létrehozzuk az Ön 

érdeklődési körét tükröző profilt, és releváns hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek 

webhelyeinken vagy más webhelyeken. Ha nem engedélyezi ezeket a cookie-kat, 

kevésbé célzott hirdetéseket fog tapasztalni. A közösségi média sütik lehetővé teszik, 

hogy csatlakozzon közösségi hálózataihoz (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube és 

LinkedIn), és tartalmakat osszon meg webhelyünkről a közösségi médián keresztül. 

Továbbá, ha beleegyezik, ezek a közösségi média is nyomon követi az Ön 

viselkedését oldalainkon és alkalmazásainkban, így célzottabb hirdetéseket és 

tartalmat jeleníthetnek meg a platformjukon. 

  

2. A Weboldalon elhelyezett cookie-k áttekintése 

Sütik listája 

A süti egy kis adatdarab (szöveges fájl), amelynek adott eszközön való tárolására a 
weboldal – ha felkeresi egy felhasználó – megkéri a böngészőt annak érdekében, hogy 
emlékezzen a felhasználóra vonatkozó információkra, így a preferált nyelvére vagy 
bejelentkezési információira. Az említett sütiket, amelyek elnevezése első féltől (a 
webhely üzemeltetőjétől) származó süti, mi helyezzük el. Harmadik féltől származó 
sütiket is használunk – ezek az Ön által felkeresett weboldal domainjétől eltérő 
domainről származó sütik – hirdetési és marketing célokra. A sütiket és egyéb követési 
technológiákat konkrétan a következő célok elérésére használjuk: 

Szigorúan kötelező sütik 

Ezen sütik elengedhetetlenül szükségesek a weboldal működéséhez, és ezért nem 
kapcsolhatók ki a rendszereinkben. Általában csak olyan tevékenységekre válaszul 
kerülnek elhelyezésre, mint a szolgáltatások kérése, így például az adatvédelmi 
beállítások megadása, bejelentkezés vagy űrlapok kitöltése. A böngészőjében beállíthatja 
a sütik blokkolását vagy az azokra való figyelmeztetést, de abban az esetben 
előfordulhat, hogy az oldal meghatározott részei nem működnek. 

Süti 
alcsoportja Sütik 

Alkalmazott 
sütik 

www-wavin-
com-
acc.wavin.com SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE 1st Party 

.wavin.com/hu-
hu OptanonAlertBoxClosed, OptanonConsent 1st Party 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE
https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonAlertBoxClosed
https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonConsent


Süti 
alcsoportja Sütik 

Alkalmazott 
sütik 

www.wavin.com 

ASP.NET_SessionId, ARRAffinity, 
 __RequestVerificationToken,  
BNES___RequestVerificationToken,  
sxa_site, BNES_ASP.NET_SessionId 1st Party 

Teljesítmény sütik 

Ezen sütik segítségével vesszük számba az oldalunkon történő látogatásokat és a 
forgalom forrásait, hogy ily módon mérjük és javítsuk az oldalunk teljesítményét. A sütik 
segítenek nekünk meghatározni a legnépszerűbb és legkevésbé népszerű oldalakat, és 
segítségükkel figyeljük a látogatók mozgását az oldalon. A sütik által gyűjtött információk 
aggregált jellegűek, ezért anonimek. Amennyiben nem engedélyezi a sütik használatát, 
nem értesülünk róla, hogy felkereste az oldalunkat. 

Süti 
alcsoportja Sütik 

Alkalmazott 
sütik 

wavin.com _gclxxxx 1st Party 

Célzott sütik 

Ezen sütiket hirdetőpartnereink helyezik el az oldalunkon keresztül. A sütiket a 
vállalatok az érdeklődési körének megfelelő profil felállítására és ahhoz illeszkedő 
hirdetések megjelenítésére használhatják más oldalakon. A működésük során egyedileg 
azonosítják a böngészőt és az eszközt. Amennyiben nem engedélyezi ezen sütiket, nem 
élvezhet célzott hirdetéseket a különböző weboldalakon. 

Süti alcsoportja Sütik 
Alkalmazott 
sütik 

www.wavin.com __atuvs, __atuvc 1st Party 

wavin.com _fbp 1st Party 

doubleclick.net test_cookie, IDE 3rd Party 

s7.addthis.com 

__atrfs, __atuvs, 
__atuvc 3rd Party 

twitter.com personalization_id 3rd Party 

addthis.com xtc, uvc, loc 3rd Party 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/ASP.NET_SessionId
https://cookiepedia.co.uk/cookies/ARRAffinity
https://cookiepedia.co.uk/cookies/__RequestVerificationToken
https://cookiepedia.co.uk/cookies/BNES___RequestVerificationToken
https://cookiepedia.co.uk/cookies/sxa_site
https://cookiepedia.co.uk/cookies/BNES_ASP.NET_SessionId
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gclxxxx
https://cookiepedia.co.uk/cookies/__atuvs
https://cookiepedia.co.uk/cookies/__atuvc
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_fbp
https://cookiepedia.co.uk/host/doubleclick.net
https://cookiepedia.co.uk/host/s7.addthis.com
https://cookiepedia.co.uk/host/twitter.com
https://cookiepedia.co.uk/host/addthis.com


Süti alcsoportja Sütik 
Alkalmazott 
sütik 

www.facebook.com  3rd Party 

youtube.com 

GPS, YSC, 
VISITOR_INFO1_LIVE 3rd Party 

facebook.com fr 3rd Party 

Analytics Cookeis 

test 

Süti 
alcsoportja Sütik 

Alkalmazott 
sütik 

wavin.com 

_gat_UA-109317875-
1, _gat_UA-99111627-
12, _gat_UA-109317875-
2, _ga, _gid 1st Party 

  

  

3. Hogyan kezelhetem a cookie-kat? 

  

Használhatja a Wavin Cookie preferencia központot Sütik beállítása vagy a böngészőt 

az eszközén. 

  

A Wavin Cookie preferencia központ használata 

Biztosítunk egy Cookie Preferencia Központot, amely lehetővé teszi, hogy könnyen 

kezelje az összes cookie-t, vagy leiratkozzon róla (kivéve a feltétlenül szükségeseket). 

A Cookie preferencia központra mutató közvetlen hivatkozás a Weboldal láblécében 

található. 

  

Az Ön böngészőjének beállításai 

A Cookie-k visszavonásával vagy módosításával, illetve az Ön hozzájárulásával, 

aktiválásával, deaktiválásával és törlésével kapcsolatos további információk a 

böngésző súgójában találhatók. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha böngészőjében 

letiltja a cookie-kat, előfordulhat, hogy a Weboldal nem fog megfelelően működni, és 

előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások vagy a Weboldal bizonyos funkciói nem 

érhetők el vagy zökkenőmentesen működnek, és a Weboldal minden egyes 

https://cookiepedia.co.uk/host/www.facebook.com
https://cookiepedia.co.uk/host/youtube.com
https://cookiepedia.co.uk/host/facebook.com
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-109317875-1
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-109317875-1
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-99111627-12
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-99111627-12
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-109317875-2
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-109317875-2
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_ga
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gid


meglátogatásakor szükség lehet bizonyos információk vagy preferenciák 

módosítására vagy manuális kitöltésére. 

  

4. A jelen Közlemény módosításai 

Ezt a szabályzatot időről időre megváltoztathatjuk. Ha ez olyan alapvető változást 

jelent, amelyről tájékoztatnunk kell Önt, vagy az engedélyét kell kérnünk, vagy ha a 

változás más módon releváns az Ön számára, biztosítani fogjuk, hogy a vonatkozó 

információkat jóval a változás tényleges hatálybalépése előtt megkapja. 

5. Kapcsolat 

Ha bármilyen kérdése van a sütik használatával kapcsolatban, bármikor felveheti velünk a 

kapcsolatot a következő címre küldött e-mailben: info@wavin.com . 

 


