UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2018.09.03.

A COCA-COLA COMPANY COOKIE SZABÁLYZATA
A Coca-Cola Company jelen Cookie Szabályzata (a „Cookie Szabályzat”) az NV Coca-Cola Services SA (székhely: Chaussée de Mons 1424, 1070 Brüsszel)
(a továbbiakban: a „Coca-Cola" vagy „mi”) tulajdonában és kezelésében lévő azon honlappal összefüggésben használt különböző típusú cookie-kat
ismerteti, ahonnan a Cookie Szabályzat elérhető (az „Oldal”). A személyes adatok kezelésének jelen Cookie Szabályzatban bemutatott eszközeit és
céljait a Coca-Cola határozza meg, ezért a Coca-Cola a 2016/679 EU rendelet értelmében adatkezelőnek minősül.
A felkeresett Oldaltól függően jelen Cookie Szabályzat mellett és annak kiegészítéseképpen a játék szabályzat és adatkezelési szabályzat alkalmazandó.
Az Oldalra történő belépést megelőzően dönthetsz a cookie-k használatáról (2). Jelen Cookie Szabályzat lehetőséget biztosít a cookie-k egyes
kategóriái használatához történő hozzájárulásra, valamint a hozzájárulás megtagadására (kivéve a Feltétlenül Szükséges Cookie-k esetét, ahol csak a
letiltás lehetséges).
Ha bármilyen kérdésed merül fel, írj nekünk a fogyasztok@coca-cola.hu e-mail címre vagy a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. Dunaharaszti, Némedi
út 104, 2330 címre.
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1. MIK AZOK A COOKIE-K?


A cookie a weboldalak egyik általános funkciója, melynek segítségével kis adatcsomagokat tárolhatunk a gépeden, az Oldalon tett látogatásoddal
kapcsolatban. A cookie-használat széles körben elterjedt gyakorlat a honlapok működésének, illetve hatékonyságának segítése körében, például
azáltal, hogy felismer téged és megjegyzi azokat az információkat (például a beállításaidat), amelyek kényelmesebbé teszik számodra a honlap
használatát. A cookie-knak köszönhetően azt is megtudhatjuk, hogy az Oldal mely területei hasznosak, és hol van még szükség fejlesztésre,
valamint a Honlap használatát is követhetjük, így célzott reklámokat jeleníthetünk meg a számodra.



Saját cookie-k és harmadik felek cookie-jai
A cookie-kat akkor tölti le az internetböngésződ, amikor először látogatsz el az Oldalra. A következő – ugyanarról az eszközről indított –
látogatásod alkalmával a cookie a benne tárolt információkkal együtt vagy a cookie-t létrehozó oldalra (saját cookie-k) vagy arra az oldalra kerül
visszaküldésre, amelyhez tartozik (harmadik felek cookie-jai).
Ezek a harmadik fél szolgáltatók akkor állítják be a cookie-kat, amikor bejelentkezel a honlapukra és ellátogatsz az Oldalunkra. Az ilyen honlapok
cookie-beállításaira nincs ráhatásunk. Az ilyen harmadik fél szolgáltatók cookie-használatával kapcsolatban az adott szolgáltató honlapján
találhatsz bővebb tájékoztatást.
A honlap a saját cookie-k és a harmadik felek cookie-jai segítségével felismeri, hogy jártál-e már az Oldalon ezen a böngészőn keresztül, s ettől
függően sok esetben eltérő tartalmat jelenít meg.
Ha semmilyen cookie használatához nem járulsz hozzá, úgy sem saját cookie-k, sem harmadik felek cookie-jainak a használatára nem kerül sor,
és a cookie-k e két típusa között nem történik különbségtétel.



Tartós cookie-k és munkamenet cookie-k
Eltárolásuk időtartamától függően „tartós cookie-kat” és „munkamenet cookie-kat” különböztethetünk meg.
A tartós cookie olyan cookie, amely egészen addig marad a számítógépeden, amíg a tárolási ideje le nem jár, vagy amíg nem törlöd.
A munkamenet cookie-k ezzel szemben a böngésző bezárásakor törlődnek.

Amellett, hogy az Oldalra látogatáskor az alábbiak szerint engedélyezheted a cookie-kat (2), jellemzően a böngésződ beállításainak
megváltoztatásával is megadhatod, hogy hozzájárulsz-e a használatukhoz. További információ lejjebb a 2. pontban (2).
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2. HOGYAN KEZELHETEM A COOKIE-KAT?


A cookie-k használatának letiltása
Amennyiben hozzájárulsz a cookie-k használatához, az Oldalon található valamennyi funkciót korlátlanul elérheted és használhatod. A Feltétlenül
Szükséges Cookie-k használatának letiltása kihatással lehet a felhasználói élményre, valamint az Oldal működésére. Más egyéb cookie-k
használatának a letiltása nem feltétlenül befolyásolja a felhasználói élményt, illetve az Oldal működését.
A cookie-használat teljes letiltása esetén a saját cookie-k és a harmadik felek cookie-jai egyaránt letiltásra kerülnek, azonkívül a saját cookie-kat
töröljük is. A harmadik felek cookie-jait nem áll módunkban törölni, ezért arról neked kell gondoskodnod a böngésződ beállításaiban.



Cookie-k letiltása és/vagy törlése a böngészőn keresztül
Az előbbiek helyett és/vagy mellett az internetböngésződön belül is módosíthatod a cookie-kra vonatkozó beállításaidat. Az internetböngésződ
lehetőséget biztosít a cookie-beállítások megváltoztatására. Ezeket a beállításokat jellemzően a böngésző „opciók”, „eszközök” vagy
„preferenciák” menüjében találhatod meg, de a böngésző súgójában is rákereshetsz. A cookie-k letiltásának módja böngészőként eltérhet.
A cookie-beállítások kezelésével kapcsolatban az alábbi linkeken találsz bővebb információt:
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari
A korábbi cookie-k törlésére vonatkozó beállításokra ugyanazok az alapelvek érvényesek, mint az új cookie-k böngésző-beállításokon keresztül
történő törlésére. Kövesd a böngésződ útmutatásait a fentiek szerint (1)
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A korábban meglátogatott honlapok által elhelyezett cookie-k eltávolítását különböző online eszközök segítik, ilyen például az
www.allaboutcookies.org.
Ha azonban több különböző számítógépről is ellátogatsz erre az Oldalra, szükséges lesz a beállításaid módosítását megismételned.

3. MILYEN COOKIE-KAT HASZNÁLUNK?
Az Oldalon általunk, illetve harmadik felek által használt cookie-k típus szerint a következő csoportokba sorolhatók: Feltétlenül Szükséges Cookiek; Teljesítmény Cookie-k; Funkcionális Cookie-k; Hirdetési Cookie-k és Közösségi Oldal Cookie-k.

-

Feltétlenül Szükséges Cookie-k: A Feltétlenül Szükséges Cookie-k olyan funkciókat biztosítanak, melyek nélkül az Oldal nem használható,
és – egyebek mellett – biztosítják, hogy egy honlap funkcióinak használatakor az általad használt internetkapcsolatnak megfelelő,
szélessávú adatmennyiséget továbbító verzió kerüljön megjelenítésre. Ezek a cookie-k teszik lehetővé továbbá azt is, hogy más oldalra
navigálás esetén megtörténjen a http-ről https-re váltás. Ezenkívül az ilyen típusú cookie-k tárolják el az Oldalunkon a cookie-k használatára
vonatkozó döntésed is.
Az általunk használt Feltétlenül Szükséges Cookie-k közé tartoznak különösen:
1. a kizárólag az interneten keresztül történő adatátvitel végrehajtását segítő cookie-k; valamint
2. az általad kifejezetten kért szolgáltatás általunk történő teljesítéséhez feltétlenül szükséges cookie-k (vagyis, ha ezeket a cookiekat letiltod, nem tudjuk biztosítani a szolgáltatást, amelyet kifejezetten kértél).
A Feltétlenül Szükséges Cookie-k fenti célokra történő használata az Oldal megfelelő technikai működésének, elérhetőségének és
használatának biztosításához, valamint az általad kifejezetten kért szolgáltatás(ok) teljesítéséhez fűződő jogos érdekünkön alapul.

-

Elemzési Cookie-k: Ezek a cookie-k statisztikai adatokat szolgáltatnak nekünk az Oldalunk teljesítményével kapcsolatban (pl. látogatások
száma, forgalom forrásai).
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-

Funkcionális Cookie-k: Az Oldal ezeknek a cookie-knak a segítségével jegyzi meg a választásaidat, hogy számodra hasznosabb, nagyobb
mértékben személyre szabott funkciókat kínálhasson fel neked. Ebbe a kategóriába harmadik felek cookie-jai is beletartozhatnak.

-

Reklám Cookie-k: A Hirdetési cookie-k az Oldalon tapasztalt érdeklődésed alapján célzott reklámok megjelenítése vagy hirdetéseink
kezelése céljából kerülnek beállításra. Ezek a cookie-k az Oldalon és más oldalakon folytatott tevékenységeidről gyűjtenek adatokat.

-

Közösségi Oldal Cookie-k: A Közösségi oldal cookie-k a profilod kialakításához a közösségi oldalak használatáról gyűjtenek adatokat.

Az alábbi táblázatokban az Oldalon általunk és harmadik felek által használt cookie-k valamennyi típusát felsoroltuk, és megőrzésük idejét (azaz, hogy
mennyi ideig maradnak rajta az eszközödön), forrásukat (vagyis hogy saját cookie-k vagy harmadik felek cookie-jai), valamint azt is feltüntettük, hogy
sor kerül-e az adatok Európai Gazdasági Térségen kívüli továbbítására.

4.

A COOKIE SZABÁLYZAT AKTUALIZÁLÁSA

A Cookie Szabályzat utolsó módosításának dátumát az oldal tetején, az "UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA" jelzésénél ellenőrizheted.
A jelen Cookie Szabályzat tervezett változásairól azok hatályba lépését megelőzően, kellő időben értesítünk.
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COOKIE-K HASZNÁLATÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Cookie Banner:
Az S.A. Coca-Cola Services N.V („mi”) több okból is cookie-kat és hasonló technológiákat szándékozik használni, de ehhez szüksége van a
beleegyezésedre. Kattints az „Elfogadom a Cookie-kat” gombra az elfogadáshoz, vagy az „X” gombra, amennyiben elutasítod a cookie-k és hasonló
technológiák általunk történő használatát. További információkért az alkalmazott cookie-król, illetve az egyes cookie-k korlátozásához kattints a
„Cookie Beállítások” hivatkozásra. Lehetőséged lesz arra, hogy a weboldalon használt cookie-k közül csak bizonyos cookie-kat fogadj el. A cookiebanner addig marad, amíg meg nem adod a preferenciáidat. Nem használunk olyan cookie-kat vagy hasonló technológiákat, amelyek nem
feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a weboldal megfelelően működjön, amennyiben ezeket a cookie-kat nem fogadod el.

Preferencia Központ:
A weboldal működéséhez mindenképp szükséges cookie-k és hasonló technológiák kivételével, a cookie-k és hasonló technológiák használatát
elfogadhatod vagy elutasíthatod minden, a cookie-k és hasonló technológiák használatával megvalósítandó külön cél vonatkozásában, a
választókapcsoló sorok végi, lenti elmozgatásával. Minden alkalommal, amikor felajánljuk, hogy elfogadod vagy visszautasítod-e a cookie-k és
hasonló technológiák használatát, megadjuk azokat a lényeges információkat, amelyekről tudnod kell a választáshoz: a kezelés célja, a felhasznált
cookie vagy cookie kategóriák/hasonló technológiák, az adatkezelő személyazonossága, a gyűjtött és felhasznált személyes adatok típusai,
továbbítjuk-e személyes adataidat az Európai Unión kívülre. Miután elfogadtad, hogy egy bizonyos célra cookie-kat és hasonló technológiákat
használunk, az adott sor végén lévő választókapcsoló mozgatásával visszavonhatod a döntésedet. Ehhez a funkcióhoz a weboldal cookie szabályzat
oldalán férhetsz hozzá.
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a) Feltétlenül Szükséges Cookie-k

b)

A cookie neve

Tartós vagy munkamenet cookie? Mikor jár le a tartós
cookie-k tárolási ideje?

OptanonConsent

1 év

OptanonAlertBoxClosed

1 év

AWSELB

1 óra

Elemzési Cookie-k

A cookie-k alábbiakban felsorolt egyes kategóriáinak használatához a jelölőnégyzet kipipálásával járulhatsz hozzá, és a pipa „eltüntetésével”
tagadhatod meg, illetve vonhatod vissza hozzájárulásodat.

A cookie neve

Tartós vagy munkamenet cookie? Mikor jár le a Saját cookie vagy harmadik fél cookie-ja?
tartós cookie-k tárolási ideje?
Amennyiben harmadik fél cookie-ja, a
hivatalos név és a cookie szabályzat URLje is beillesztendő

_gid

2 év

.google.com

_ga

2 év

.google.com

_gat_UA-120116653-1

2 év

.google.com
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c) Reklám Cookie-k
A cookie-k alábbiakban felsorolt egyes kategóriáinak használatához a jelölőnégyzet kipipálásával járulhatsz hozzá, és a pipa „eltüntetésével”
tagadhatod meg, illetve vonhatod vissza hozzájárulásodat.

A cookie neve

Saját cookie vagy harmadik fél cookie-ja?
Amennyiben harmadik fél cookie-ja, a hivatalos név
és a cookie szabályzat URL-je is beillesztendő

APISID

.google.com

SSID

.google.com

PREF

.google.com

SID

.google.com

SAPISID

.google.com

HSID

.google.com

id

.doubleclick.net

d) Hirdetési Cookie-k
A cookie-k alábbiakban felsorolt egyes kategóriáinak használatához a jelölőnégyzet kipipálásával járulhatsz hozzá, és a pipa „eltüntetésével”
tagadhatod meg, illetve vonhatod vissza hozzájárulásodat.
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A cookie kategóriája

-

e)

Tartós vagy munkamenet cookie? Mikor jár le a tartós cookie-k Saját cookie vagy
tárolási ideje?
harmadik fél cookieja?
Amennyiben
harmadik fél cookie-ja,
a hivatalos név és a
cookie szabályzat URLje is beillesztendő

Adattovábbít
ás az Európai
Gazdasági
Térségen
kívül

-

-

-

Hozzájá
megtag

(hozzájá
a négyz

Közösségi Oldal Cookie-k

A cookie-k alábbiakban felsorolt egyes kategóriáinak a Coca-Cola egyes céljaira történő használatához a jelölőnégyzet kipipálásával járulhatsz hozzá,
és a pipa „eltüntetésével” tagadhatod meg, illetve vonhatod vissza hozzájárulásodat.
A cookie kategóriája

-

Tartós vagy munkamenet cookie? Mikor jár le a tartós cookie-k Saját cookie vagy
tárolási ideje?
harmadik fél cookieja?
Amennyiben
harmadik fél cookie-ja,
a hivatalos név és a
cookie szabályzat URLje is beillesztendő

Adattovábbít
ás az Európai
Gazdasági
Térségen
kívül

-

-

-
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Hozzájá
megtag

(hozzájá
a négyz

