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1. Bevezetés 

Ez a szabályzat arról ad tájékoztatást, hogy a Bridgestone Europe NV/SA (Kleine Kloosterstraat 

10, 1932, Zaventem, Belgium, cégjegyzékszáma: RPR (Brüsszel) 0441192820) és társvállalatai 

(„Bridgestone”, a „mi” névmás és annak különböző változatai) milyen sütiket használnak, amikor 

Ön igénybe veszi a Bridgestone webhelyeit („Webhely”).   

A sütik (a pixelekhez és webjelzőkhöz hasonló technológiákat is ideértve) kisméretű szövegfájlok, 

amelyeket mi és hirdető partnereink telepítenek az Ön internethasználatra képes 

készülékére/készülékeire, illetve, amelyek lehetővé teszik, hogy a Webhely felismerje Önt és a 

készülékét/készülékeit, amikor később a Webhelyen keresztül velünk érintkezik. A sütiket a 2. 

szakaszban ismertetett célokra használjuk fel. 

 

2. Miért használunk sütiket? 

A Bridgestone különböző célokból használ sütiket.  

Például azért tárolunk sütiket az Ön készülékén/készülékein, hogy javítsuk Webhelyünk 

szolgáltatásait. A sütik segíthetik Webhelyünkön a barangolást (pl. megjegyzik, hogy milyen 

nyelvet választott, és mely oldalakon járt korábban), vagy szükségesek lehetnek az Ön által kért 

szolgáltatások megfelelő teljesítéséhez (pl. megjegyzik, hogy milyen tételeket helyezett el a 

bevásárlókosarában).  

Ezenkívül egyes sütik statisztikai információkat szolgáltatnak nekünk a Webhely használatáról, 

aminek segítségével nagy általánosságban megismerhetjük a látogatók magatartását és 

kívánságalt. Felhasználhatjuk például ezeket a sütiket annak megismeréséhez, hogy a látogatók 

hogyan használják a Webhelyünket. Annak érdekében, hogy folyamatosan javítsuk a 

Webhelyünket, és mérjük, mennyire hatékony a tájékoztatásunk, elemezhetjük továbbá, hogy mi 

működik, és mi nem. 

Annak érdekében, hogy tartalomalapú célzott hirdetéseket küldjünk, amikor Ön felkeresi 

harmadik felek webhelyeit vagy a közösségi médiát, felhasználhatók a sütik továbbá annak 

nyomon követésére, hogy konkrétan mely termékeink és szolgáltatásaink érdeklik Önt. 

A sütik segítségével elérhetővé válhatnak továbbá bizonyos harmadik féltől származó 

alkalmazások, például a közösségi média beépülő elemei. Beépülő elem például a Tetszik gomb 

és a Megosztás gomb, amelyek segítségével megoszthat webtartalmakat vagy közösségimédia -

fiókkal kapcsolatos élményeket.  

  



3. Milyen típusú sütiket használunk? 

Különböző típusú sütiket használunk. Származásukat tekintve saját sütik vagy külső sütik szer int 

osztályozhatjuk a sütiket. Osztályozhatjuk továbbá a sütiket munkamenet-sütik vagy állandó sütik 

szerint attól függően, hogy mennyi ideig maradnak az Ön készülékén/készülékein. A sütiket az 

általuk betöltött feladat szerint is osztályozhatjuk: szükséges és statisztikai sütik, funkcionális sütik, 

reklámsütik, illetve közösségimédia-sütik.  

Saját sütik  

A saját sütiket mi állítjuk be, és saját hatáskörben használjuk fel őket. 

Külső sütik  

A külső sütiket nem a Bridgestone, hanem valaki más állítja be. Egyes webhelyeinken például más 

helyek tartalmai is szerepelhetnek, ilyen a YouTube vagy a Flickr, amelyek saját sütiket állíthatnak 

be, amikor Ön a tartalomhoz hozzáfér. Ezenkívül, ha megoszt egy webhelyünkre mutató 

hivatkozást, az a szolgáltatás (például a Facebook, a Twitter vagy a LinkedIn) is beállíthat egy sütit 

a böngészőjében, ahol a megosztás történt. Böngészőjének beállításaiban kikapcsolhatja őket 

(lásd 6. szakasz). 

Munkamenet-sütik  

A munkamenet-sütik átmenetiek, és csak addig maradnak az Ön készülékén, amíg tart a 

böngészés munkamenete. Amikor a böngészőt bezárja, eltűnnek a számítógépéről vagy a 

készülékéről.  

Ál landó sütik 

Az állandó sütik azt követően is a számítógépén vagy a készülékén maradnak, hogy a böngészés 

munkamenete befejeződött, és a sütiben meghatározott ideig élnek. Állandó sütiket akkor 

alkalmazunk, ha a következő látogatásáig meg kell jegyeznünk a beállításait és a műveleteit. 

Céljuk szerint nélkülözhetetlen sütik, funkcionális sütik, reklámsütik és közösségimédia-sütik 

szerint osztályozhatjuk a sütiket. 

Szükséges sütik és statisztikai sütik 

 

Szükségesek azok a sütik, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy Ön barangolhasson az 

alkalmazások között, és kihasználja ezek minden jellemzőjét. Az ilyen típusú sütik lehetővé teszik 

például Önnek, hogy az egyik weboldalról eljusson a másikra, és az Ön által kért szolgáltatás 

teljesítéséhez szükséges információkat tárolnak (pl. az online vásárolt tételek megjegyzésével 

lehetővé teszik, hogy továbblépjen a fizetési oldalra). Nélkülük nem tudnánk biztosítani a kért 

szolgáltatást.  

  



Hogyan befolyásolják a szükséges sütik az adatvédelmet?  

 

Az ilyen sütik kézbesítéséhez nincs szükségünk felhasználói hozzájárulásra, mivel ezek 

nélkülözhetetlenek a Webhely Ön által kért szolgáltatásának teljesítéséhez. 

A teljesítmény-sütiknek is hívott statisztikai sütik segítségével megismerhetjük, hogy a látogatók 

hogyan használják a Webhelyünket. Ez lehetővé teszi, hogy a látogatók jobb böngészési 

környezetének biztosítása érdekében folyamatosan javítsuk Webhelyünk teljesítményét. Ezekből a 

sütikből megtudjuk például, hogy mely weboldalakat keresik fel a leggyakrabban a látogatók, 

vagy azt, hogy kapnak-e hibaüzenetet a felhasználók az éppen meglátogatott weboldalon.  

Hogyan befolyásolják a statisztikai sütik az adatvédelmet?  

 

Ezeket a sütiket automatikusan alkalmazza a weboldal a munkamenet idejére vagy hosszabb 

időre, attól függően, hogy mi a céljuk. Ezek a sütik nem gyűjtenek látogatót azonosító 

információkat. Ezek a sütik csak összesített névtelen információkat gyűjtenek, ezért a statisztikai 

sütik felhasználásához nincs szükségünk az Ön hozzájárulására.   

 

Elsősorban a Google Analytics segítségével alkotunk összképet arról, hogy a látogatók hogyan 

viszonyulnak a webhelyünkhöz. A Google Analytics sütik által előállított információkat az Egyesült 

Államokban található Google Incorporated társasághoz továbbítjuk. A Bridgestone a Google 

Analytics IP-névtelenítési lehetőségét alkalmazza, ami azt jelenti, hogy a Google arra a célra 

használja fel a megbízásunkból az összegyűjtött információkat, hogy értékelje az Ön 

webhelyhasználatát, és jelentéseket készítsen a Webhelyen folyó tevékenységéről. A Google 

azonban a Webhelyünk használatáról összegyűjtött információkat nem tudja összekapcsolni 

semmilyen más, a Google birtokában lévő adattal.      

 

Ezek a sütik alapértelmezés szerint engedélyezve vannak, de Ön úgy is dönthet, hogy 

böngészőjének beállításaiban letiltja őket (kövesse a 6. szakaszban ismertetett lépéseket). A 

Google Analytics szolgáltatását letilthatja a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

webhelyen a „Disable Google Analytics” hivatkozás segítségével, ahonnan letöltheti és a 

készülékére/készülékeire telepítheti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt (Google 

Analytics Opt-out Browser Add-on).  

  

Funkcionális sütik  

 

Ezek a sütik segítenek nekünk az Ön személyére szabni a Webhelyet azáltal, hogy megjegyzik a 

választásait és a beállításait (például a felhasználónevét, a nyelvet és azt, hogy mely helyszínről 

érkezik a Webhelyre). Ezekkel a sütikkel lehetővé válik, hogy a webhely emlékezzen az Ön által 

például a betűméreten, betűtípuson vagy a webhely más, személyre szabható részein végzett 

módosításokra, vagy emlékezzen a böngészési előzményeire vagy arra, hogy már járt a 

Webhelyen. 

 

Hogyan befolyásolják a funkcionális sütik az adatvédelmet? 

A funkcionális sütik alapértelmezés szerint tiltva vannak. Az ilyen sütik által gyűjtött információk 

közé tartozhatnak az Ön látogatásával kapcsolatban feldolgozott és a készülékéhez kötődő 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


technikai információk, miközben Ön névtelen marad. A böngészési környezetet befolyásolhatja, 

ha Ön úgy dönt, hogy nem engedélyezi ezeket a sütiket.  

 

Reklámsütik  

 

Ezek a sütik lehetnek saját sütik vagy külső sütik, amelyek felhasználói profilok létrehozása 

érdekében nyomon követik a böngészési tevékenységet. Amikor a Webhelyünket igénybe veszi, 

gyűjtjük és elemezzük a készülékére/készülékeire (IP-cím) és a szolgáltatásaink felhasználására 

vonatkozó adatokat (pl. mely oldalakat keresi fel). A böngészési tevékenységéből keletkező 

felhasználói profilt arra használjuk fel, hogy a böngészési tevékenységéből kikövetkeztetett 

érdeklődési körével kapcsolatos hirdetéseket jelenítsünk meg Ön előtt. 

Más online szolgáltatások keretében azok a vállalatok is gyűjtenek Önről adatokat, amelyeket a 

hirdetések testre szabásához és bemutatásához alkalmazunk. Ezen adatok segítségével 

kitalálhatjuk, hogy mi az, ami érdekelheti Önt, így az érdeklődési körére szabott hirdetéseket 

mutathatunk be.  

Webhelyeinken nem mutatunk be hirdetéseket, és reklámhelyeket sem értékesítünk harmadik 

felek számára, hanem a közösségi médiában vagy harmadik felek webhelyein (pl. autós 

webhelyeken, online gumiszervizeknél) vásárolunk hirdetési felületeket, ahol a mi 

megbízásunkból hirdető partnereink szolgáltathatják a termékeinkre és szolgáltatásainkra 

vonatkozó hirdetéseket (újracélzott hirdetés).  

Hogyan befolyásolják ezek a sütik az adatvédelmet?  

Az Ön kilétére vagy böngészési tevékenységére vonatkozóan semmilyen információt nem 

tárolunk az említett harmadik felek webhelyein. Az Ön által felkeresett harmadik felek webhelyein 

bemutatott hirdetéseinket annak alapján szabjuk testre, hogy mi után érdeklődött, amikor 

előzőleg felkereste a Webhelyünket. Például, ha a Bridgestone téli gumijai miatt kereste fel a 

webhelyünket, akkor téli gumikra vonatkozó hirdetéseket mutathatunk Önnek, amikor egy 

harmadik fél webhelyét felkeresi. 

Ezek a sütik alapértelmezés szerint tiltva vannak, és csak azután kerülnek az Ön 

készülékére/készülékeire, ha hozzájárult a felhasználásukhoz.   

Közösségimédia-sütik 

Webhelyünkön a közösségi média olyan csatornáiból származó beépülő elemeket alkalmazzuk, 

mint a Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn és a YouTube. A közösségi média beépülő elemei 

olyan modulok, amelyek lehetővé teszik, hogy a Webhelyünkről származó tartalmakat osszon 

meg a közösségi médiában, ha vannak ilyen közösségimédia-fiókjai. Egy ilyen példa a Facebook 

„Tetszik” gombja. Sütik felhasználása teszi ezeket lehetővé.  



A közösségi média beépülő moduljai külső sütiket is elhelyeznek az Ön készülékén/készülékein, 

ezáltal a közösségi média számára lehetővé válik, hogy a saját céljaiból – ami lehet 

viselkedésalapú hirdetés, analitika vagy piackutatás – nyomon kövesse az Ön böngészését a 

Webhelyünkön. További információk az adott közösségi média webhelyén találhatók arra 

vonatkozóan, hogy a közösségi média ezen csatornái milyen adatokra tesznek szert ilyen 

beépülő sütik segítségével.  

Hogyan befolyásolják ezek a sütik az adatvédelmet? 

Ezek a sütik alapértelmezés szerint tiltva vannak, és csak azután kerülnek az Ön 

készülékére/készülékeire, ha hozzájárult a felhasználásukhoz.  

Ha Ön tagja valamelyik közösségi médiának, az adott közösségimédia-fiók adatvédelmi 

beállításaiban azt is eldöntheti, hogy hozzájárul-e a sütik felhasználásához. 

4. Hogyan használják fel a sütiket hirdető 

partnereink? 

Hirdetéseinket gondosan kiválasztott szakmai hirdető partnereinken keresztül juttatjuk el Önhöz. 

A hirdetésekhez kapcsolódó sütik lehetővé teszik hirdető partnereink számára, hogy nyomon 

kövessék a hirdetések hatékonyságát. Az Ön készülékén/készülékein beállított sütiket akkor is 

felhasználhatják, ha más webhelyeken böngészett. Azért teszik ezt, hogy tudjanak róla, ha már 

látta az adott hirdetést, vagy összevessék Önt az adatbázisukkal. Ennek segítségével megtehetik 

például azt, hogy maximálják, hány hirdetést láthat Ön az interneten, illetve, ha piackutatásban 

vett részt, a piackutató cég rögzítheti, hogy Ön már látta az adott hirdetést. 

Ha egy vállalatnak megengedjük, hogy címkét vagy kódot helyezzen el a webhelyünkön, arra is 

utasítjuk, hogy gondoskodjon az Ön adatainak felelősségteljes kezeléséről. Ők azonban 

adatkezelőként használják fel az Ön adatait, ezért az adatok felhasználására a saját adatvédelmi  

gyakorlatuk vonatkozik. A készülékén/készülékein található külső sütik ellenőrzése vagy törlése 

érdekében kövesse a 8. szakaszban ismertetett lépéseket. 

5. Hogyan szerezzük meg az Ön hozzájárulását? 

Amikor a Webhelyre először belép, megjelenik egy üzenet (sütisáv), amely tudnivalókat tartalmaz 

arra vonatkozóan, hogy hogyan kezelje a sütik elfogadását.  

Nem kell hozzájárulás a szükséges (elengedhetetlen) sütikhez és az analitikai sütikhez, ezért ezek 

automatikusan települnek az Ön készülékére/készülékeire. Bár a szükséges és az analitikai sütiket 

Webhelyünk sütibeállításaiban nem lehet letiltani, a Google Analytics webhelyen megteheti ezt 

(lásd 3. szakasz). 



A Webhely későbbi felhasználása során az értesítési sáv már nem fog megjelenni a készüléken, 

de a „Beállítások megváltoztatása” hivatkozásra kattintva vagy az internetböngésző beállításain 

keresztül bármikor megváltoztathatja a sütik elfogadásával kapcsolatos döntését (az útmutatást 

lásd a 6. szakaszban).   

 

6. Hogyan lehet leállítani? 

Ha a sütik felhasználására vonatkozó hozzájárulását megkaptuk, az Ön készülékén/készülékein 

eltárolt sütivel megjegyezzük a döntését a Webhelyen tett következő látogatások céljából. Ha 

bármikor nem szeretné, hogy a böngészési szokásaira vonatkozó információkat felhasználjuk, az 

alábbiakban ismertetett módon „letilthatja” ezt a böngésző beállításaiban. Letilthatja úgy is, hogy 

Webhelyünkön megnyitja a Sütibeállítások hivatkozást. 

 

A böngésző beállításainak megváltoztatása 

A böngésző beállításainak módosításával, inkognitóablakban történő böngészéssel vagy 

böngészőbővítmények alkalmazásával megakadályozhatja böngészésének általánosságban 

történő nyomon követését. Böngészőjének megfelelő támogatási oldalát felkeresve, vagy a 

böngésző súgó szolgáltatásának segítségével megtudhatja, hogyan teheti meg ezt:  

Edge 

Chrome 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 

Safari 

Opera 

Mobilalkalmazások 

A fenti utasításokat kell követnie, ha mobilkészülékének webböngészőjéből veszi igénybe 

alkalmazásainkat. A mobilalkalmazások azonban más technológiákat használnak a készülék 

felismeréséhez. Kövesse az alábbi utasításokat, ha adatainak célzott hirdetésekhez történő 

felhasználását szeretné leállítani. 

Apple iOS 

1. Lépjen a Beállítások > Adatvédelem > Hirdetés menüpontba. 

2. Kapcsolja be a Kevesebb hirdetéskövetés funkciót. 

További információkért keresse fel az Apple támogatás oldalát. 

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/en-gb/HT202074


Google Android 

1. Lépjen a Beállítások menübe. 

2. A Fiókok részben válassza a Google elemet. 

3. Az Adatvédelem részben válassza a Hirdetések elemet. 

4. Pipálja ki a „Leiratkozás az érdeklődésalapú hirdetésekről” lehetőséget.  

További információkért keresse fel a Google támogatás oldalát. 

Microsoft Windows 

1. Nyissa meg a Gépházat. 

2. Koppintson az Adatvédelem lehetőségre. 

3. Koppintson a hirdetési azonosító elemre, majd kapcsolja ki „Az alkalmazások 

felhasználhatják a hirdetési azonosítót arra, hogy az alkalmazástevékenysége alapján 

érdekesebb hirdetések jelenjenek meg Önnek” beállítást 

További információkért keresse fel a Microsoft támogatás oldalát. 

7. Külső címzettek és adatkezelők 

A Bridgestone nem cserél sütiket harmadik felek webhelyeivel, vagy külső adatszolgáltatókkal. Ez 

alól kivételt képeznek azok a Bridgestone vállalatnak közvetlenül dolgozó harmadik felek, akik az 

ellenőrzése és felügyelete alatt a webhely szolgáltatásait biztosítják. Az Ön adatainak állandó 

biztonsága és védelme érdekében a Bridgestone mindig ügyel arra, hogy az adatkezelőket 

kössék a szükséges szerződési feltételek. 

Jóllehet mi is felhasználhatunk külső sütiken keresztül gyűjtött információkat, felhívjuk a figyelmet 

arra, hogy a külső sütiket a saját szolgáltatóik a saját szabályzataik szerint felügyelik.  

8. A sütik és lejárati idejük megismerése  

Ha szeretné megtekinteni az általunk felhasznált sütik pontos listáját, lejárati időpontjaikat, illetve 

a tartományukat és/vagy a nevüket, ismerkedjen meg webböngészőjének beállításaival.  

 

Itt egy rövid tájékoztatás arról, hogy az egyes böngészőkben hogyan lehet ezt megtenni: 

https://www.wikihow.com/View-Cookies 

 

 

 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB
https://account.microsoft.com/unsupported-browser
https://www.wikihow.com/View-Cookies

