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Süti szabályzat 
Tájékoztatás a DEICHMANN webáruháza által használt 
sütik kezeléséről 
A Deichmann Kft. (Deichmann Cipőkereskedelmi Kft.; 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-
25.) az általa üzemeltetett deichmann.com/hu-hu/ aldomainen keresztül elérhető oldalakon (a 
továbbiakban együttesen: „Weboldal”) informatikai technológiákat használ annak érdekében, 
hogy a Weboldalt működtesse, használatát megkönnyítse, biztonságát biztosítsa, továbbá, 
hogy az oldalakon végzett felhasználói tevékenységet nyomon kövesse, releváns tartalmi 
ajánlatokat és célzott hirdetéseket jelenítsen meg. Annak érdekében, hogy Weboldalunkat 
vonzóbbá és bizonyos funkciók használatát lehetővé tegyük, a különböző oldalakon ún. 
sütiket (cookie-kat), nyomonkövetési képpontokat (tracking pixeleket) és hasonló 
technológiákat alkalmazunk. Ezek arra szolgálnak, hogy internetjelenlétünket összességében 
felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá, valamint biztonságosabbá tegyük, továbbá felgyorsítsuk 
a navigációt platformunkon. 
 
A DEICHMANN sütiket használ ahhoz, hogy a legjobb vásárlási élményt nyújthassa 
számodra. A sütik némelyike Weboldalunk használatához mindenképpen szükséges, míg más 
sütik segítenek minket abban, hogy személyre szabott ajánlatokat és tartalmakat mutathassunk 
be számodra, amennyiben ahhoz hozzájárulsz. Süti beállításaid módosításához kattints ide. 

A DEICHMANN a lenti szolgáltatókkal a Deichmann SE-vel (Deichmannweg 9, 45359 
Essen, Németország) létrejött közös adatkezelési megállapodásnak megfelelően van 
jogviszonyban. A Weboldalon megvalósuló adatkezelések kapcsán a kapcsolattartó: 
 
Deichmann Cipőkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25. 
telefon: 06 80 / 840 840 
e-mail: adatvedelem@deichmann.com 

Mik a sütik és a nyomon követési képpontok? 
A sütik (angolul „cookie”-k) olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok vagy ahhoz 
hasonló technológiák, amelyek egy adott honlapon vagy alkalmazásban történt látogatás 
alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőben vagy a készüléken. Amikor meglátogatsz 
egy weboldalt, vagy használsz egy alkalmazást, akkor információk kérhetők és menthetők le 
és kerülnek elhelyezésre a böngésződben vagy a készülékeden. Ilyen információk lehetnek 
személyes adatok, beállítások, vagy az eszközöd információi. A sütik lehetővé teszik, hogy az 
adott honlap a látogatót a következő látogatásakor felismerje, és ez által biztonsági, kényelmi 
funkciókat biztosítson és javítsa a felhasználói élményt az oldal böngészése közben. Ezeket az 
információkat arra is használjuk, hogy javítsuk és személyre szabhassuk weboldalunk 
felhasználói élményét. Ezen információk birtokában személyek közvetlen azonosítása 
általában nem lehetséges. 

A tracking pixelek (nyomon követési képpontok) hasonló funkciót töltenek be, mint a sütik, 
ezek csak kódtöredékek. A könnyebb áttekinthetőség érdekében a tracking pixeleket is a sütik 
között soroljuk fel. Tracking pixeleket a shop funkcionalitáson belül használunk, melynek 

https://www.deichmann.com/hu-hu/
mailto:adatvedelem@deichmann.com
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célja a felhasználói magatartás mérése, továbbá a hírlevélben, a kínálat remarketing 
szempontú átterelésére. Ezek az adatok névtelenek és nem kapcsolhatók a felhasználó 
számítógépén lévő személyes adatokhoz vagy bármely adatbázisokhoz. 

Alapműködést biztosító sütik 
Az alapműködést biztosító sütik a felhasználó eszközein a honlapok böngészése során 
automatikusan elhelyezésre kerülnek. Ezek a sütik szükségesek a Weboldal megfelelő, 
biztonságos működéséhez és funkcióinak használatához. Ezek segítik a Weboldal technikai 
elérhetőséségét és használhatóságát, valamint alapvető és fontos funkciókat biztosítanak, pl. a 
navigációt a Weblapon, a Weboldal helyes megjelenítését a böngészőben vagy a 
hozzájárulások kezelését. Az alapműködést biztosító sütik használatának jogalapja a Rendelet 
6. cikk 1. bekezdés 1. mondat f) pontja alapján a jogos érdekeink érvényesítése, amelyek 
különösen abban nyilvánulnak meg, hogy számodra egy technikailag optimális, 
felhasználóbarát és az igényeknek megfelelően kialakított Weboldalt tudjunk kínálni és 
biztosítani tudjuk rendszereink biztonságos működését. Az alapműködést biztosító sütik a 
látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a Weboldal használatáról. 

Süti neve Süti funkciója Kezelt adatok 
köre 

Adatkezelés 
időtartama 
(süti 
lejárata) 

Címzett(ek) 

BIGipSERVER# 

A válaszidők 
optimalizálása 
érdekében a 
weboldal 
forgalmának 
elosztását 
szolgálja. 

 munkamenet  

f5avraaaaaaaaaaaaaaaa_session_ 

A weboldal 
sebességét, 
teljesítményét 
rögzíti, egyben 
statisztika 
készítésére és 
terhelés-
elosztásra is 
használható. 

 munkamenet  

JSESSIONID 

Megőrzi a 
felhasználó 
állapotát oldalak 
közötti váltások 
során. 

 munkamenet  

TS#   munkamenet  

tag manager 

E szolgáltatás 
segítségével a 
weboldal címkéi 
(tagek) egy 

A Google Tag 
Manager 
(Google 
Címkekezelő) 

 
Google 
Ireland 
Limited 
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felületen 
kezelhetők. A 
Google Tag 
Manager más 
címkék 
kiváltására 
szolgál, amelyek 
adott esetben 
adatokat 
rögzítenek. 
Ezekhez az 
adatokhoz 
azonban a 
Google Tag 
Manager nem 
fér hozzá. 
Tartomány- 
vagy cookie-
szinten történt 
kikapcsolás 
érvényben 
marad a Google 
Tag Manager 
használatával 
megvalósult 
minden követési 
címkére 
(tracking tag). 

kizárólag 
címkéket 
alkalmaz: nem 
használ 
cookie-kat és 
nem rögzít 
személyes 
adatokat. 

Funkcionális és statisztikai sütik 
Ezek a sütik a Weboldal teljesítményéhez, fejlesztéséhez, a felhasználói élmény javításához 
kapcsolódnak, és lehetővé teszik, hogy azzal kapcsolatosan gyűjtsünk adatokat, hogy a 
felhasználók miként használják a Weboldalt. Segítenek megválaszolni azokat a kérdéseket, 
hogy mely oldalak a legnépszerűbbek, melyek a kevésbé vonzóak, illetve, hogy a 
felhasználók miként mozognak a Weboldalon. Ezen sütik használatával továbbá a Weboldal 
képes kibővített funkcionalitást és személyre szabott tartalmakat biztosítani számodra. Az 
ilyen típusú sütiket a DEICHMANN vagy harmadik fél (melynek szolgáltatásait a 
Weboldalon használjuk) helyezi el. 
 
Online fizetés esetén a fizetési szolgáltatók által használt sütik alkalmazásának jogalapja a 
DEICHMANN és a fizetési szolgáltatók jogos érdeke, hogy a fizetések biztonságosan 
történjenek meg. A SIX Payment Services Európa egyik legnagyobb bankkártya elfogadásra 
specializálódott vállalata. A SIX bankfüggetlen szolgáltatóként egy sor előnyt biztosít: 
biztonságot, gyorsaságot, amihez sütiket telepít a felhasználó eszközére (bővebben a 
szolgáltatóról: https://www.six-payment-services.com/hu/home/learn-more/payment-
security.html). 

https://www.six-payment-services.com/hu/home/learn-more/payment-security.html
https://www.six-payment-services.com/hu/home/learn-more/payment-security.html
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Süti neve Süti funkciója Kezelt 
adatok köre 

Adatkezelés 
időtartama 
(süti 
lejárata) 

Címzett(ek) 

ASP.NET_SessionId 

A bankkártyás 
fizetés 
biztonságának 
garantálása. 

Tranzakció 
egyedileg 
generált 
azonosítója. 

munkamenet http://www.saferpay.com/ 

 
A statisztikai célú és a tartalom-megjelenítéséhez kapcsolódó adatkezelés jogalapja a 
hozzájárulásod. Ezen sütik elhelyezését eszközödön magad is beállíthatod, illetve azokat a 
böngésző beállításoknál utólag is törölheted. Amennyiben nem engedélyezed az ilyen típusú 
sütiket, úgy előfordulhat, hogy bizonyos funkciók, vagy azok egy része nem fog megfelelően 
működni (az alapfunkcionalitás azonban mindig működőképes maradt). Ezek a sütik nem 
azonosítják a látogatókat (vagyis ezen sütik által gyűjtött összes információ összesített és 
anonimizált), az általuk gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal 
mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek 
megtekintési ideje, milyen esetleges hibaüzenetek érkeztek. Amennyiben nem engedélyezed 
ezeket a sütiket, nem fogjuk tudni, hogy mikor látogattad meg weboldalunkat. 
 
Funkcionális 

Süti neve Süti 
funkciója Kezelt adatok köre 

Adatk
ezelés 
időtar
tama 
(süti 
lejára
ta) 

Címz
ett(ek
) 

access_token 

Bizonyos 
tokenek 
felhasználói 
a webáruház 
rendszerhez 
való 
hozzáférés 
biztosítására
. 

pl. a6769161-a165-4d01-b0d5-c0e8b3121dsa 
munk
amene
t 

Deich
mann 

cart_guid 

A 
bevásárlóko
sár egyedi 
azonosítója 
annak 
érdekében, 
hogy a 
munkamene
tben 
egyértelműe
n 
azonosítani 

pl. f54053a4-49e1-433b-95e8-40f0a6945602 
munk
amene
t 

Deich
mann 
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lehessen a 
bevásárlóko
sár adatait. 

basestore_id 

Tárolja azt 
az 
információt, 
hogy a 
felhasználó 
a webáruház 
melyik 
részlegén 
(basestore) 
tevékenyked
ik. 

női, férfi, gyerek 
munk
amene
t 

Deich
mann 

consentTimeSta
mp 

Mikor 
aktiválták a 
Cookie 
Consent 
bannert. 

dátum pl. 2022012811 
munk
amene
t 

Deich
mann 

countryPreferen
ce 

A 
felhasználó 
ország- és 
nyelvi 
beállításaina
k mentése. 

 
munk
amene
t 

Deich
mann 

expires_at 

Az aktív 
munkamene
t 
időtartamán
ak 
referenciaid
eje, 
amellyel 
szemben az 
expires_in 
fut, mivel a 
kiszolgáló 
ideje 
eltérhet a 
felhasználó 
idejétől. 

pl. hu-HU 
munk
amene
t 

Deich
mann 

expires_in 

Az 
expoires_at-
on futó 
aktív 
munkamene
t időtartama 
- a 
refresh:toke

 
munk
amene
t 

Deich
mann 
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n 
aktiválásáho
z szükséges 

latestSearches 

Információ 
a legutóbbi 
keresési 
lekérdezése
kről és arról, 
hogy azok 
melyik 
részlegén 
(basestore) 
történtek, 
annak 
érdekében, 
hogy ezeket 
a keresési 
előzmények
ben meg 
lehessen 
jeleníteni a 
felhasználó 
számára. 

pl. %5B%7B%22searchText%22%3A%22snea
ker%22%2C%22store%22%3Anull%7D%5D 

munk
amene
t 

Deich
mann 

NewsletterSubs
cribed 

Információ 
arról, hogy a 
felhasználó 
rendelkezik-
e aktív 
hírlevél 
feliratkozáss
al. 

NewsletterSubscribed 
munk
amene
t 

Deich
mann 

occ_accesstoke
n 

Speciális 
tokenek 
felhasználói 
az 
ügyféladato
khoz való 
hozzáférés 
biztosítására
. 

felhasználó specifikus token 
munk
amene
t 

Deich
mann 

occ_accesstoke
n_ttl 

Az 
occ_accesst
oken 
érvényesség
i ideje 
másodperce
kben. 

pl. 1800 
munk
amene
t 

Deich
mann 
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refresh:token 

Meghosszab
bítja az 
aktív 
munkamene
t idejét a 
fiókban lévő 
bejelentkezé
si 
státuszhoz. 

pl.  ae41dd84-ab69-42a5-93b1-66a212360f67 
munk
amene
t 

Deich
mann 

scope 

A 
kiszolgálóre
ndszerekhez 
való 
hozzáférésh
ez használt 
hitelesítési 
módszerek. 

pl. basic, openid 
munk
amene
t 

Deich
mann 

sizeSystem 

Tárolja azt 
az 
információt, 
hogy a 
látogató 
melyik 
méretrendsz
ert 
választotta, 
hogy ezt 
figyelembe 
lehessen 
venni a 
méretek 
kiválasztása
kor. 

pl. EU 
munk
amene
t 

Deich
mann 

token_type   
munk
amene
t 

Deich
mann 

user_role 

A 
bejelentkeze
tt 
felhasználó 
jogosultsági 
szintjének 
mentése a 
webáruház 
rendszer 
kontextusáb
an. 

nem meghatározott 
munk
amene
t 

Deich
mann 

userconsent_dy
namicyield 

Menti, hogy 
a igaz vagy hamis 1 év Deich

mann 
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felhasználó 
hozzájárult-
e a Dynamic 
Yield 
használatáh
oz. 

userconsent_go
ogletagmanager 

Tárolja, 
hogy a 
felhasználó 
beleegyezés
ét adta-e a 
Google Tag 
Manager 
használatáh
oz. 

igaz vagy hamis 1 év Deich
mann 

_country 

Segít a 
deichmann.c
om domain 
meghívásak
or 
automatikus 
átirányítást 
végezni a 
megfelelő 
ország 
weboldalára
. 

ország rövidítés pl. HU 2 nap Deich
mann 

_currency 

A 
webáruház 
alapértelme
zett 
pénznembeá
llításának 
mentése. 

pl. HUF 2 nap Deich
mann 

_devicetype 

Információ 
arról, hogy a 
látogató 
milyen 
típusú 
eszközzel 
látogatja 
meg a 
webáruházat 
(asztali vagy 
mobil). 

pl. d (desktop) vagy m (mobile) 2 nap Deich
mann 

_language 
A 
webáruház 
nyelvi 

pl. hu 2 nap Deich
mann 
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beállításaina
k mentése. 

_originalLocati
on 

Webáruház 
belépési 
oldal - 
melyik 
belső 
oldalról 
történt az 
első belépés 
a 
boltrendszer
be. 

pl. deichmann.com/hu-hu 2 nap Deich
mann 

_shop 

Belső 
információ 
arról, hogy a 
webáruház 
melyik 
nyelvi 
verzióját 
használjuk. 

pl. deichmann_HU 2 nap Deich
mann 

_shopentity 

A használt 
webáruház 
szoftver 
objektum 
belső 
jelölése. 

pl. H6 2 nap Deich
mann 

_shopversion 

A használt 
webáruház 
szoftver 
verziójának 
belső 
jelölése. 

pl. H6 2 nap Deich
mann 

CEmail 

A regisztrált 
felhasználó 
e-mail címe; 
a meglévő 
hozzájárulás
ok 
ellenőrzésér
e szolgál. 

e-mail cím 2 nap Deich
mann 

consentTime   5 év Deich
mann 

isInternalIP 

Belső 
információ, 
amely annak 
ellenőrzésér
e szolgál, 

igaz vagy hamis 2 nap Deich
mann 
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hogy egy IP 
hozzárendel
hető-e a 
Deichmann 
belső 
hálózatához. 

TS01d0ab4e 

Felhasználói 
azonosító a 
belső 
tűzfalon 
történő 
azonosításh
oz. 

 
munk
amene
t 

Deich
mann 

TS01b2be34 

Felhasználói 
azonosító a 
belső 
tűzfalon 
történő 
azonosításh
oz. 

 
munk
amene
t 

Deich
mann 

Dynamic Yield 

A webáruházunkban marketing és fejlesztési célokból statisztikai adatokat gyűjtünk és 
tárolunk: a Dynamic Yield termékajánlási szolgáltatáson keresztül adatok gyűjtése és tárolása 
történik, amelyekből álnevesített felhasználói profilok előállítására kerül sor. Ezek a profilok 
arra szolgálnak, hogy a látogatási magatartást elemezzük webáruházunkban, kínálatunkat az 
így felmért igények alapján tudjuk kialakítani, ezzel javítva szolgáltatásunkat. E célból sütik 
és/vagy tracking pixelek alkalmazására kerül sor, amely lehetővé teszi egy internetböngésző 
újbóli felismerését: a sütik kis szövegfájlok, amelyeket lokálisan mentenek le az 
oldallátogatónak számítógépére és így újból felismerhetővé teszik a látogatót, amikor ismét 
felkeresi webáruházunkat, míg a tracking pixelek kódtöredékek. Az IP címeket a szolgáltatás 
közvetlenül a beérkezés után felismerhetetlenné teszi, ezzel gátolva meg azt, hogy tényleges 
felhasználói profilokat hozzá lehessen rendelni IP címekhez. Bármikor jövőre nézve 
megakadályozhatod a webelemzést és/vagy termékajánlást szolgáló adatok gyűjtését, illetve 
tárolását https://www.dynamicyield.com/privacy-policy/ oldalon található „Cookie Settings” 
alatt. 
 
A DEICHMANN webáruházban a személyes termékjavaslatokhoz böngészési előzményeket 
használ. Ez magában foglalja különösen azokat a cikkeket és termékkategóriákat, amelyeket 
már megnéztél, amelyekre rákerestél. Az erre a célra gyűjtött összes információt névtelen 
formában tároljuk, és személyedre vonatkozó következtetés nem lehetséges. 
  

Süti neve Süti funkciója 
Kezelt 
adato
k köre 

Adatkezelé
s 
időtartama 
(süti 
lejárata) 

Címzett(ek
) 

https://www.dynamicyield.com/privacy-policy/
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_dyid 
A Dynamic Yield egyedi anonim 
felhasználó-azonosítója a 
nyomonkövetés érdekében. 

 30 nap Dynamic 
Yield 

_dyid_server 

A Dynamic Yield egyedi anonim 
azonosítója a nyomonkövetés 
érdekében, bővebb 
információ: https://support.dynamicyiel
d. com/hc/en-us/articles/ 
360007211797-Safari-s- Internet-
Tracking-Prevention- ITP-Policy-
#about-the- internet-tracking-
prevention- policy-issue-0-1 alatt. 

 12 hónap Dynamic 
Yield 

_dy_soct 

Egy adott tevékenység végzésének 
utolsó alkalmát mutatja gyakoriság 
beállításokhoz (naponta egyszer, stb.). 
A süti által tárolt értékek személyt nem 
azonosítanak. 

 1 év Dynamic 
Yield 

_dy_c_exps 
_dy_c_att_exps 

Megőrzi a tartós ügyfélélmény 
kiválasztások állapotát. A süti által 
tárolt értékek személyt nem 
azonosítanak. 

 30 nap Dynamic 
Yield 

_dy_csc_ses 
Üres munkamenetsüti, ami érzékeli a 
böngésző bezárását. A süti által tárolt 
értékek személyt nem azonosítanak. 

 munkamene
t 

Dynamic 
Yield 

_dy_toffset 

A felhasználó időbeállításának 
validálása olyan gépeknél, ahol nincs 
internetes óraszinkronizálás. A süti által 
tárolt értékek személyt nem 
azonosítanak. 

 30 nap Dynamic 
Yield 

_dyjsession 
A munkamenet azonosítója. A süti által 
tárolt értékek személyt nem 
azonosítanak. 

 munkamene
t 

Dynamic 
Yield 

_dy_df_geo 
_dy_geo 

Ország, állam, város szerinti 
csoportképzéshez használt sütik a 
teljesítmény növeléséhez és 
optimalizálásához. A süti által tárolt 
értékek személyt nem azonosítanak. 

 30 nap Dynamic 
Yield 

_dycnst A GDPR szerinti hozzájárulás állapotát 
rögzíti. 

 30 nap Dynamic 
Yield 

_dycst 

Adatot gyűjt a felhasználó 
kiszolgálójáról és képernyőméretéről és 
eszerinti csoportképzéshez használt 
sütik a teljesítmény növeléséhez és 
optimalizálásához. A süti által tárolt 
értékek személyt nem azonosítanak. 

 30 nap Dynamic 
Yield 

_dy_lu_ses   munkamene
t 

Dynamic 
Yield 
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_dy_ses_load_se
q 

   Dynamic 
Yield 

_dyfs   munkamene
t 

Dynamic 
Yield 

dy_fs_page   munkamene
t 

Dynamic 
Yield 

Contentsquare 

A webáruházunkban marketing és fejlesztési célokból statisztikai adatokat gyűjtünk és 
tárolunk: a ContentSquare webelemző szolgáltatáson keresztül, cookie-k (sütik) 
felhasználásával adatok gyűjtése és tárolása történik, amelyekből álnevesített felhasználói 
profilok előállítására kerül sor. Ezek a profilok arra szolgálnak, hogy a látogatási magatartást 
elemezzük webáruházunkban, abból jelentéseket állítsunk össze, így szolgáltatásunkat a te 
weboldal- és internethasználatodhoz tudjuk igazítani, ezzel is javítva szolgáltatásunkat. A 
Weboldal egyes oldalainak meglátogatása kapcsán az alábbi adatokat gyűjtjük: a felhasználó 
által megtekintett rendszer IP címéből 2 byte; a bejelentkező rendszer operációs szoftveréről 
információ; a felkeresett oldal; azon oldal, ahonnan a felhasználó a felkeresett oldalra jutott 
(hivatkozott URL); a felkeresett oldalról felkeresett aloldalak; az oldalon eltöltött látogatási 
idő; az oldal felkeresésének napja és időpontja; az oldal elemeivel való interakciókról 
információ (kattintások, egérhelyzet, görgetés, habozás, távolítás, közelítés, anonimizált 
HTML tartalom); termékekhez kapcsolódó tranzakciós adatok (tranzakció azonosítója, teljes 
összeg, ÁFA összeg, szállított mennyiség, termék összeg, termékazonosító, terméknév, 
termékkategória); a használt eszköz kijelző-felbontása. Részletes leírás itt 
található: https://contentsquare.com/privacy-and-security/. A szolgáltatóval az alábbi linken 
léphetsz kapcsolatba: https://contentsquare.com/privacy-center/data-subject-request-portal/. 
Bármikor jövőre nézve megakadályozhatod a webelemzést szolgáló adatok gyűjtését, illetve 
tárolását webes böngésző (web browser) megfelelő beállításával. 
 
A Contentsquare a látogatók IP címét kizárólag abból a célból használja fel, hogy városszintig 
meghatározza a látogató földrajzi helyzetét, nemkívánatos munkameneteket (pl. botokat, 
belső munkavállalói forgalmat stb.) blokkoljon, rövid távon (legfeljebb 3 napig) naplózás és 
munkamenet-visszajátszások hibaelhárítás céljából. 
  

Süti 
neve Süti funkciója Kezelt adatok köre 

Adatkezel
és 
időtartam
a 
(süti 
lejárata) 

Címzett(ek) 

_cs_id 

Egyszer 
létrehozott süti, 
amin a lejárat 
beállításra kerül, 
majd többé nem 
kerül frissítésre. 
Frissítésre az 
oldalak 
megtekintésekor 

103 karakter, ami a következő, 
pontokkal elválasztott adatokból áll: 
felhasználóazonosító, felhasználó 
létrehozásának időbélyegzője, 
látogatások száma, utolsó oldalnézés 
időbélyegzője, utolsó látogatás 
időbélyegzője, a látogató legutóbbi 
bevonzásának időbélyege, süti lejárati 

13 hónap ContentSqua
re 

https://contentsquare.com/privacy-and-security/
https://contentsquare.com/privacy-center/data-subject-request-portal/
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kerülnek a 
vonatkozó 
értékek, ha a 
látogató 
nyomonkövethető. 

dátuma, süti SameSite tulajdonsága, 
süti Secure tulajdonsága. 

_cs_s 

A munkamenet 
kezdetekor 
létrehozott süti, 
aminek értéke és 
lejárati ideje 
minden 
oldalmegtekintésk
or frissítésre 
kerül. 

Általában 3-4 karakter a megtekintett 
oldalak függvényében, ami a 
követkető adatokból áll: adott 
munkamenetben megtekintett oldalak 
száma és a kijátszásokra utaló 
besorolás. 

30 perc ContentSqua
re 

_cs_c 

A felhasználó 
sütikhez való 
hozzájárulásának 
állapotát rögzíti 
(nem nyilatkozott, 
megadta, 
visszavonta). Az 
érték a 
hozzájárulási 
nyilatkozat 
módosításakor 
kerül frissítésre. 

1 karakter, ami a hozzájárulásának 
állapotát mutatja (nem nyilatkozott, 
megadta, visszavonta). 

13 hónap ContentSqua
re 

_cs_m
k 

A Google 
Analytics 
integrációhoz 
használt süti, 
biztosítja a 
megfelelő Google 
beállításokat. 

csMatchingKey (párosítókulcs) ami 
egy vétetlenszerű szám_időbélyegző 
ezredmásodpercben (pl. 
0.004432816788423777_1593783518
901) 

30 perc ContentSqua
re 

_cs_t 

Ellenőrzi, hogy a 
böngésző 
támogatja-e a 
sütiket és a hogy a 
címkének át kell-e 
állítania a 
SameSite zászlót 
None-ra (nemre) 
és a Secure 
zászlót Yes-re 
(igenre). 

1 karakter azonnal 
törlődik 

ContentSqua
re 

Google Analytics (beleértve Enhanced Ecommerce) 

A Weboldal a "Google Analytics" szolgáltatást használja, hogy elemezze a látogatók 
oldalhasználatát. A szolgáltatás sütiket használ és az általuk összegyűjtött információkat a 
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Google szerverére küldik, ahol tárolják. Ezen a Weboldalon IP névtelenítés valósul meg 
(https://policies.google.com/technologies/cookies), ami azt jelenti, hogy a felhasználók IP-
címe az EU tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségben lerövidül, így megszüntetve az 
IP-cím személyes hivatkozását. A DEICHMANN az így összegyűjtött információkat 
felhasználja az oldalak tevékenységének és webhelytevékenységének értékelésére. Bővebb 
információ a 
szolgáltatásról: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2919
631. Lehetőséged van arra, hogy megakadályozzad a sütik tárolását az eszközödön a 
megfelelő beállításokkal a böngészőben, így azonban előfordulhat, hogy egyes kiegészítő 
funkciók nem lesznek elérhetők. A böngésző eszköztárától függően találhatóak meg a cookie-
k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök azon belül a 
Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állítható be, hogy milyen követési 
funkciókat engedélyezel vagy tiltasz meg az eszközödön. Azok a látogatók, akik nem 
szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google 
Analytics letiltó böngészőbővítményt (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Mivel a 
Google Analytics alkalmazása a hozzájárulásodon alapul (Rendelet 6. cikk 1. bekezdés a) 
pont), bármikor visszavonhatod ezt a hozzájárulást a süti-beállítások módosításával, ami nem 
érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Egy böngésző plugin használatával 
továbbá megakadályozhatod, hogy a sütik által gyűjtött információkat (ideértve az IP-címet 
is) a Google-nak elküldjék és hogy a Google használja 
azokat: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Itt található további információ a 
Google adathasználatával 
kapcsolatban: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.  
  

Süti 
neve Süti funkciója Kezelt adatok 

köre 

Adatkezelés 
időtartama 
(süti lejárata) 

Címzett(ek) 

_ga 
_gat 
_gid 

Egyedi azonosítót rögzít annak 
érdekében, hogy anonim statisztikai 
adatokat hozzon létre arról, hogy a 
látogatók hogyan használják az 
oldalt. Ezen adatokat a Google az 
Ön más adataival is 
összekapcsolhatja, mint pl. a 
keresési előzményekkel, az Ön 
személyes fiókjával, más készülékek 
használatára vonatkozó adatokkal és 
egyéb olyan adatokkal, amelyeket a 
Google Önről tárol. A Google adott 
esetben harmadik félnek is 
továbbíthatja ezeket az 
információkat, amennyiben ezt 
törvény írja elő (pl. hatóságoknak), 
vagy ha a harmadik fél a Google 
megbízásából kezeli az adatokat. 

álnevesített 
adatok rövidített 
IP cím, keresési 
előzmények, a 
Google Önről 
tárol adatok 
alapján 

2 év, amit 
követően a 
Google 
Analytics-nél 
csupán aggregált 
statisztikákat 
őriznek meg. 

Google 
Ireland 
Limited* 

 
* Betartjuk a Google Analytics hatályos felhasználási feltételeit 
(https://www.google.com/analytics/terms/), valamint a Google-adatfeldolgozási megállapodás 
feltételeit (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/), és arra az esetre, ha 
személyes adataidat harmadik országban kezelik, a Google LLC-vel az EU Bizottság által 

https://policies.google.com/technologies/cookies
https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2919631
https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2919631
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
https://www.google.com/analytics/terms/
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
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elfogadott általános szerződési kikötéseket tettünk a Rendelet 46. cikk 2. bekezdésének c) 
pontja  szerint (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/). A Google-
adatfeldolgozási megállapodás (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/) 10.3 
pontja szerint a továbbított adatok tárolása a következő helyeken történik (ún. „data center 
locations“ / adatközpont-helyszínek): https://www.google.com/about/datacenters/locations/. 
Emiatt csak abban az esetben alkalmazzuk a Google Analytics-t, ha hozzájárulásodat adod a 
fent felsorolt adatközpont-helyszínekbe való adattovábbításhoz. Azon harmadik országokban, 
ahol az adatközpontok működnek vagy amelyekből az adatkezelést végrehajtják, részben nem 
megfelelő az adatvédelem szintje az Európai Bizottság határozata alapján (az ún. biztonságos 
harmadik országok listája itt érhető el: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de). Ennek 
értelmében pl. az USA jelenleg nem minősül biztonságos harmadik országnak. A nem 
biztonságos harmadik országokba történő adattovábbítás kockázatot jelenthet a személyes 
adataira nézve, különösen az USA-ba történő továbbítás esetén nem zárható ki az USA 
hatóságainak a hozzáférése. E kockázatok nem zárhatók ki egyedül a Deichmann és az 
adatfeldolgozó vagy a harmadik állambeli felelős közötti általános szerződési kikötésekkel. 
Ugyanakkor a Google-adatfeldolgozási megállapodás rendelkezései 
(vö. https://privacy.google.com/businesses/processorterms/ „Függelék 2”) számos olyan 
műszaki és szervezeti intézkedést tartalmaznak, amelyek a személyes adatai biztonságát 
garantálják. Kérjük, hogy hozzájárulása megadásakor vegye figyelembe a fenti 
körülményeket. Az alábbi link alatt találhat alapvető információkat arról, hogy hogyan kezeli 
a Google a személyes adatait: https://policies.google.com/privacy?hl=de.  

Marketing sütik 
Az ilyen típusú sütiket, vagy azokhoz hasonló technológiákat a DEICHMANN vagy 
partnereink (harmadik fél) helyez el annak érdekében, hogy releváns tartalmat, vagy hirdetést 
jeleníthessen meg számodra Weboldalon, illetve harmadik fél weboldalain is. Ezzel 
kapcsolatban az érdeklődéseddel kapcsolatosan úgynevezett profilok hozhatóak létre. Ezen 
információk birtokában személyek közvetlen azonosítása általában nem lehetséges, mivel 
csak álnevesített böngésző- és/vagy eszközinformációkat használnak. 
 
A hirdetési célú sütik alkalmazása is a hozzájárulásodon alapul. Ezen sütik elhelyezését a 
magad is beállíthatod, illetve azok elhelyezését a böngésző megfelelő beállításával meg tudod 
akadályozni, illetve azokat a böngésző beállításoknál utólag is lehet törölni. 
 
Ezeknek a sütiknek a célja, hogy a Weboldalon használt közösségi média szolgáltatásokat 
biztosítsa a DEICHMANN a látogató számára (pl.: amikor a Weboldalról tartalmat osztasz 
meg a Facebookon vagy egyéb közösségi média szolgáltatáshoz kapcsolódó felületen), vagy 
összekapcsolja a fiókodat közösségi tartalmakkal, vagy amikor a közösségi média szolgáltató 
által biztosított plug-in-eken, azaz kiegészítő programokon keresztül a közösségi média 
szolgáltató által tárolt tartalmak jelennek meg a Weboldalon. 
 
A közösségi média szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a 
látogatók hogyan használják a közösségi média szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat, 
milyen tartalmakat osztanak meg a látogatók érdeklődésére számot tartó tartalmak 
megjelenítése érdekében. 
A sütik beágyazására az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, amelyet az érintett a beállítási 
felület alkalmazásával ad meg. A közösségi média sütik elhelyezését a böngésződ megfelelő 
beállításával tudod megakadályozni, illetve utólag is törölni tudod. 

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
https://www.google.com/about/datacenters/locations/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
https://policies.google.com/privacy?hl=de
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RTB House, Glami, Xandr, Teads, Emarsys 

A Weboldalon keresztül megbízható technikai partnerekkel, megbízható hirdetési 
partnerekkel tudunk információt cserélni. Az RTB House, Glami, Xandr, Teads szolgáltatások 
sütiket használnak annak érdekében, hogy a böngészési magatartás adatait álnevesített módon 
gyűjtsék ki és a kontextusnak megfelelő reklámokat (bannereket) az érdeklődésednek 
megfelelően kínálják fel, ez kapcsolja össze eszközeid és / vagy felhasználói környezeted, és 
zökkenőmentes felhasználói élményt kínál az általad használt eszközökön és környezeteken. 
Az összekapcsolási képességekkel kapcsolatos további részletek itt 
találhatók: http://www.networkadvertising.org/choices/, http://www.youronlinechoices.com/. 
 
Amennyiben nem szeretnél kontextusnak megfelelő ajánlatokat kapni, akkor kérjük, kattints 
ide: https://www.rtbhouse.com/pl/privacy/# , https://www.glami.hu/info/privacy/, https://mon
etize.xandr.com/privacy-center/, https://www.teads.com/privacy-policy/ oldalra. 
 
RTB House által használt sütik 

Süti 
neve Süti funkciója 

Adatkezelés 
időtartama 
(süti lejárata) 

Címzett 

u 
Egyedi azonosítót hoz létre az egyes felhasználóknak 
ezen felhasználónak megjelenített hirdetések 
testreszabása érdekében. 

12 hónap RTB 
House 

ts Rögzíti a süti létrehozásának dátumát annak érdekében, 
hogy meghatározza a süti lejártának dátumát. 12 hónap RTB 

House 

Glami által használt sütik 

Süti neve Süti funkciója 
Adatkezelés 
időtartama 
(süti lejárata) 

Címzett 

gp_s A böngésző munkamenet-azonosítója a felhasználót 
azonosítja böngészés során. 30 nap Glami 

gp_e 

Böngészés során események rögzítése érdekében 
GLAMI CLICK ID vagy GOOGLE CLICK ID 
azonosítót hoz létre az egyes események (műveletek) 
jelentése érdekében a Glami felé. 

30 nap Glami 

glm_usr Glami-felhasználó azonosítója. 1 év Glami 
glm_usr_tmp Glami-látogató azonosítója. 1 év Glami 

Xandr által használt sütik 
A Deichmann a marketing kampányok optimalizálása érdekében, hozzájárulásod esetén 
„Xandr“ sütiket használ. A Xandr működéséről további információ a Xandr platform 
adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi linken https://www.xandr.com/privacy/platform-
privacy-policy érhető el. Tájékoztatunk továbbá, hogy az érintetti jogok gyakorlása 
a https://monetize.xandr.com/privacy-center/ oldalon keresztül lehetséges.  

http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.youronlinechoices.com/
https://www.rtbhouse.com/pl/privacy/
https://www.glami.hu/info/privacy/
https://monetize.xandr.com/privacy-center/
https://monetize.xandr.com/privacy-center/
https://www.teads.com/privacy-policy/
https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy
https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy
https://monetize.xandr.com/privacy-center/
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Süti 
neve Süti funkciója Kezelt adatok köre 

Adatkezelés 
időtartama 
(süti 
lejárata) 

Címzett 

uuid2 
Online 
reklámkampány 
célzása. 

Egyedi azonosítót hoz létre az egyes 
felhasználóknak ezen felhasználónak 
megjelenített hirdetések testreszabása 
érdekében. 

90 nap Xandr 

uids 
Online 
reklámkampány 
célzása. 

Ez a cookie egy alap 64 kódolású JSON 
objektumot tartalmaz, amely külső 
egyedi, véletlenszerűen generált 
értékeket tartalmaz, amelyek lehetővé 
teszik a Prebid Server keresleti partnerei 
számára a böngészők és a mobileszközök 
megkülönböztetését. 

90 nap Xandr 

sess 
Online 
reklámkampány 
célzása. 

Arra szolgál, hogy az adott böngésző 
elfogadja-e a cookie-t. munkamenet Xandr 

icu 
Online 
reklámkampány 
célzása. 

A hirdetések kiválasztására és 
megjelenési gyakoriság beállítására 
szolgáló cookie. 

90 nap Xandr 

anj 
Online 
reklámkampány 
célzása. 

A felhasználok szinkronizálásra szolgál a 
partnereink között. 90 nap Xandr 

usersync 
Online 
reklámkampány 
célzása. 

A felhasználok szinkronizálásra szolgál a 
partnereink között. 90 nap Xandr 

token 
Online 
reklámkampány 
célzása. 

A leiratkozási kérelmek ellenőrzésére 
szolgáló cookie. 1440 perc Xandr 

pses 
Online 
reklámkampány 
célzása. 

Az oldalon eltöltött időt méri. munkamenet Xandr 

Teads által használt sütik 
A Deichmann a marketing kampányok optimalizálása érdekében, hozzájárulásod esetén pixel 
alapú „Teads“ sütiket használ. Teads sütik csak aggregát, a kampány teljesítményére 
vonatkozó adatok tárolására alkalmasak. A Teads működéséről további információ a Teads 
adatvédelmi tájékoztatójában, az alábbi linken https://www.teads.com/privacy-policy/ érhető 
el. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a dpo@teads.com e-mail címre küldött megkereséssel 
hozzáférhet a Teads által tárolt személyes adataihoz, kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, törlését vagy zárolását. Önnek jogában áll tiltakozni a személyes adatai kezelése 
ellen és korlátozni azok felhasználását. 

Süti 
neve Süti funkciója Kezelt adatok köre 

Adatkezelés 
időtartama 
(süti lejárata) 

Címzett 

https://www.teads.com/privacy-policy/
mailto:dpo@teads.com
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tfpai 

Online 
reklámkampány 
célzása. 
  

A Teads nyomkövető technológia 
hozzáférést biztosít a következő 
információkhoz és az eszköz műszaki 
jellemzőihez: 
• Meglátogatott URL 
• Felhasználói ügynökök (az eszköz 
jellemzői – pl.: böngésző/OS verzió-), 
• Időbélyeg 
• Eszköz azonosító 
• IP 
• Kattintson az ID gombra 

30 nap Teads 

Emarsys Web Extend által használt sütik 
A Webáruházunk a Weboldalon a látógatói élmény optimalizálása érdekében hozzájárulásod 
esetén Emarsys Web Extend és scarabresearch.com domain sütiket (tracking pixelek és 
JavaScript) használhat. A sütik a látogatók Weboldalon végzett tevékenységének, 
viselkedésének (pl. termékoldali látogatás, kosárelhagyás) mérésére és rögzítésére 
alkalmasak.  

Süti neve Süti funkciója Kezelt adatok 
köre 

Adatkezelés 
időtartama 
(süti 
lejárata) 

Címzett 

scarab.visitor 

Ez a süti tárolja a látogató 
azonosítóját, amely a látogatót 
a munkameneteken keresztül 
azonosítja. 

Látogató 
azonosító. 1 év Emarsys 

cdv 

Ez az első féltől származó 
scarab.visitor süti harmadik 
féltől származó változata. A 
szerveroldalon generált 
látogatói azonosítót tárolja, 
hogy azonos látogatókat 
azonosítson a különböző 
munkameneteken keresztül. 
Lehetővé teszi a látogató 
ismert felhasználóként való 
azonosítását még akkor is, ha 
nem történt azonosító 
esemény. Ha ez a süti 
blokkolva van, a felhasználó 
nem azonosítható azonosítási 
esemény nélkül. 

Látogató 
azonosítása. 1 év Emarsys 

scarab.profile 

Ez a süti tárolja a felhasználói 
profilinformációkat, a 
felhasználó által böngészett 
termékeket stb. Továbbá 
tárolja a szkriptjeinkre 
vonatkozó 

Felhasználói 
profilinformációk. 1 év Emarsys 
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teljesítményméréseket, 
betöltési időket, végrehajtási 
időket stb. miután az első 
esemény (go parancs) által 
generálták. Az ebben a 
sütiben tárolt információk 
titkosítva vannak. Ez a süti 
csak akkor van jelen, ha az xp 
süti blokkolva van. 

xp 

Ez az első féltől származó 
scarab.profile süti harmadik 
féltől származó változata. Az 
első féltől származó verzióból 
van meghatározva. 
Felhasználói profil adatokat 
tartalmaz sorszámozott, 
titkosított formátumban. Az 
adatok olyan eseményeket 
fednek le, mint például az 
termék nézet, kategória nézet 
és a keresések. Ha ez a süti 
blokkolva van, akkor a 
látogatók számára a 
személyes ajánlás funkció 
nem lesz elérhető. 

Termék 
megtekintés, 
kategória 
megtekintés, 
keresés. 

1 év Emarsys 

scarab.mayAdd 
scarab.mayViewed 

Munkamenet sütik, melyeket 
a kattintások és a kosárba 
helyezés nyomon követésére 
használnak. Amikor egy 
felhasználó rákattint egy 
ajánlott elemre, és nincs elég 
idő arra, hogy a kattintást 
jelezze a szervernek  (hogy 
elkerüljük a felhasználói 
folyam blokkolását), a 
kattintási információ egy 
sütiben tárolódik. Amikor a 
szkript legközelebb 
ugyanabban a böngészőben 
betöltődik, ezek a sütik 
beolvasásra kerülnek, és az 
adatok elküldésre kerülnek a 
szervereknek. 

Kattintás és 
kosárba helyezés. munkamenet Emarsys 

s 

Ez egy harmadik féltől 
származó süti, amelyet 
hasonló célokra használnak, 
mint a scarab.mayAdd és a 
scarab.mayViewed. A 
munkamenet hosszának 

A munkamenet 
hosszának 
azonosítása. 

munkamenet Emarsys 
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azonosítására egy 
szerveroldalon generált 
munkamenet azonosítót tárol. 
Ha ez a süti blokkolva van, a 
látogatók munkamenet-
hosszát az események 
időbélyegei alapján becsülik 
meg. 

fc A/B teszteléshez használt süti.  30 perc Emarsys 

 
Facebook 

A DEICHMANN közösségi oldalakon keresztül kapcsolatot tart a Weboldal felhasználóival 
és vásárlóival. Az egyes platformok kapcsán további részletes információkat és beállítási 
tudnivalókat az egyes platformok adatvédelmi nyilatkozatában 
találsz: https://www.facebook.com/about/privacy 
illetve https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/ és https://www.youtube
.com/intl/hu/yt/about/policies/#community-guidelines 
 
Az online megjelenésünk során úgynevezett Plugint használunk (a továbbiakban "beépülő 
modult"), mely a facebook.com (továbbiakban "Facebook") közösségi hálózathoz tartozik. 
Honlapunk böngészése közben azokon az oldalakon, ahol ez a beépülő modul megtalálható, 
vizuálisan is megjelenik a beépülő modul tartalma, melyet a Facebook szerverei töltenek be. 
Ezalatt a Facebook szervereinek adatok továbbítódnak a tevékenységedről. Amennyiben a 
Facebook közösség tagja vagy és be vagy jelentkezve oda, úgy a Facebook felismer és a 
beépülő modul által küldött információkat továbbítja a Facebook profiljára. Ha használod a 
beépülő modult (pl.: rákattint a "tetszik" gombra, vagy kommentet hagysz hátra), úgy ezek az 
információk is továbbítódnak a Facebook profilodra. Ezzel egyidejűleg információk 
továbbítódnak a Facebook szerverei felé, mely a böngészési szokásaidat tartalmazza attól 
függetlenül, hogy használtad-e a beépülő modult, vagy sem. Az adatok továbbításának a 
megakadályozásához kérjük, lépjél ki Facebook profilodból még mielőtt honlapunkat 
megtekintenéd. 

Süti 
neve Süti funkciója Kezelt adatok köre 

Adatkezelés 
időtartama 
(süti 
lejárata) 

Címzett(ek) 

_fbp 

A képpontok célja, hogy 
Facebook-hirdetéseink az 
érdeklődésének 
megfelelően, célzottan 
szólítsák meg Önt és ne 
legyenek zavaróak, továbbá 
a Facebook-hirdetések 
hatékonyságát is tudjuk 
mérni statisztikai és 
piackutatási célból. 

Facebook-képpont 
segítségével, hasonló 
funkcióval, az eseményadatok 
vagy elérhetőségek 
továbbítására szolgáló 
applikációs interfészekkel a 
Facebook az online 
ajánlataink látogatóit 
hirdetések (ún. Facebook-
Ads) célcsoportjaként tudja 
meghatározni. 

1 év Facebook 
Ireland Ltd. 

https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/
https://www.youtube.com/intl/hu/yt/about/policies/#community-guidelines
https://www.youtube.com/intl/hu/yt/about/policies/#community-guidelines
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Facebook Custom Audiences   

Amennyiben ehhez hozzájárulásodat adod, weboldalunk a „Facebook Custom Audiences“ 
funkcióit használja. Ennek során Facebook-képpont segítségével (vagy hasonló funkcióval, az 
eseményadatok vagy elérhetőségek továbbítására szolgáló applikációs interfészekkel) a 
Facebook az online ajánlataink látogatóit hirdetések (ún. Facebook-Ads) célcsoportjaként 
tudja meghatározni. Így az általunk alkalmazott Facebook-hirdetések nálad akkor jelennek 
meg a Facebook-on vagy a Facebook-kal együttműködő partnerek szolgáltatásainak a 
keretében (ún. „Audience Network“, erről további információ 
a https://www.facebook.com/audiencenetwork/ alatt érhető el), amennyiben érdeklődést 
mutattál online ajánlatunk iránt vagy bizonyos tulajdonságok jellemzőek rád (pl. bizonyos 
témák vagy termékek iránti érdeklődés, amelyek a meglátogatott weboldalak alapján 
láthatók), amelyeket a Facebook-nak továbbítottunk (ez a folyamat eredményezi profilod 
bizonyos csoportokba való besorolását, amelyeket „Custom Audiences“-nek neveznek). A 
Facebook-képpont segítségével szeretnénk elérni, hogy Facebook-hirdetéseink az 
érdeklődésének megfelelően, célzottan szólítsunk meg és ne legyenek zavaróak. A Facebook-
képpont segítéségével továbbá a Facebook-hirdetések hatékonyságát is tudjuk mérni 
statisztikai és piackutatási célból, mivel látjuk, hogy a Facebook-hirdetésre kattintást 
követően átirányítottak-e a Weboldalra (ún. konverziómérés). Ezzel összefüggésben a 
Facebook Ireland Ltd. a következő adatokat kezeli: 

• használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalmak iránti érdeklődés, 
hozzáférési időtartamok); 

• meta- és kommunikációs adatok (pl. készülék-információ, IP-címek); 
• eseményadatok (Facebook) (Eseményadatok azok az adatok, amelyeket Facebook-

képpontok által (applikációkon keresztül vagy más úton) a Facebooknak továbbítunk 
és személyekre vagy cselekményeikre vonatkoznak. Ilyen adatok pl. a Weboldal 
látogatására vonatkozó adatok, a tartalmakkal és funkciókkal való kapcsolat, 
applikációk letöltése, termékek vásárlása stb.; az eseményadatokat célcsoportoknak a 
tartalmak és hirdetési információk szerinti képzése céljából kezeljük (Custom 
Audiences); az eseményadatok nem tartalmazzák a tulajdonképpeni tartalmat (mint pl. 
egy megírt kommentet), továbbá bejelentkezési és kapcsolattartási információkat sem 
(tehát se neveket, se e-mail címeket, se telefonszámokat). Az eseményadatokat a 
Facebook legkésőbb két év után törli úgy, hogy az adott célcsoportból törli a 
Facebook-fiókunkat).  

A következő célokat követjük használatakor: 

• Marketing, profilok felhasználási információkkal (felhasználói profilok létrehozása), 
remarketing (a saját Weboldal látogatóinak vagy vásárlóinak célzott megszólítása más 
weboldalakon), 

• konverziómérés (a marketingtevékenységek hatékonyságának a mérése), 
• célcsoport-képzés (marketingcélokból releváns célcsoportok meghatározása vagy 

tartalmak egyéb kiadása). 

A Facebook Custom Audiences használata a hozzájárulásodon alapul (Rendelet 6. cikk 1. 
bekezdés a) pont). Bármikor visszavonhatod ezt a hozzájárulást a süti-beállítások következők 
szerinti módosításával: Cookie beállítások visszaállítása. A hozzájárulás visszavonása nem 
érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. További információkat a Facebook 
Custom Audiences keretében történő adatkezelési feltételekről itt 

https://www.facebook.com/audiencenetwork/
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találhatsz: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience. 
 
A Facebook Single-Sign-On (egyszeri bejelentkezési eljárás) lehetővé teszi, hogy a Facebook-
fiókod segítségével a mi online szolgáltatásunkra is bejelentkezzél. A Facebook Single-Sign-
On-eljárás feltétele, hogy a Facebooknál regisztrálva legyél és az ott használt hozzáférési 
adatokat megadd az ebből a célból kialakított online űrlapon, illetve, ha már a Facebookon 
bejelentkeztél, akkor egy kattintással megerősítsed a Single-Sign-On-bejelentkezést. Az 
azonosítás közvetlenül a Facebooknál történik. Ezen azonosítás keretében kapunk egy 
felhasználó-azonosítót azzal az információval, hogy ezzel felhasználó-azonosítóval szerepelsz 
a Facebookon, valamint egy általunk más célra nem használható azonosítót (ún. „user 
handle”). A Single-Sign-On-eljárás keretében számunkra nem megismerhető az ezt az eljárást 
kínáló szolgáltatónál beírt jelszavad és nem is tároljuk azt. Kérjük vedd figyelembe azt, hogy 
a Facebook a nálunk tárolt adataidat automatikusan összekapcsolhatja a Facebook-fiókoddal. 
Közösen felelünk a Facebook Ireland Ltd.-vel azon eseményadatok gyűjtéséért vagy 
továbbítás keretében való fogadásáért (de nem a további kezelésükért), amelyeket a Facebook 
Facebook-képpontok vagy hasonló, az online szolgáltatásunkban működő funkciók (pl. 
interfészek) segítségével gyűjt vagy a továbbítás keretében a következő célokra megkap: 

• a felhasználók feltételezett érdeklődésének megfelelő tartalmak / hirdetési információk 
megjelenítése; 

• kereskedelmi és tranzakció-specifikus hírek kézbesítése (pl. a felhasználók 
megszólítása Facebook-Messengeren); 

• a hirdetésmegjelenítés javítása, valamint a funkciók és tartalmak személyre szabása 
(pl. azon felismerés javítása, hogy feltehetően mely tartalmak és hirdetések felelnek 
meg a felhasználó érdeklődésének). 

Ebből a célból a Facebook Ireland-dal megállapodást kötöttünk az adatkezelés kapcsán 
közösen viselt felelősségünkről, amely itt érhető el: https://de-
de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Ha a Facebook számunka mérési 
értékeket, elemzéseket és jelentéseket készít (amelyek aggregáltak, azaz nem tartalmaznak 
adatokat az egyes felhasználókról és számunkra aninomak), akkor ez az adatfeldolgozás nem 
a közös felelősségünk körében, hanem egy adatfeldolgozási szerződés („adatfeldolgozási 
feltételek „, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, az „adatbiztonsági 
feltételek“ (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), valamint az USA-
ban történő kezelésre való tekintettel az általános szerződési kikötések („Facebook-EU-
adattovábbítási kiegészítés, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum) 
alapján történik. A Facebook-EU-adattovábbítási 
kiegészítés, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum szerint személyes 
adataid kezelésére egy harmadik országban is, pl. az USA-ban is sor kerülhet. Emiatt csak 
abban az esetben alkalmazzuk a Facebook Custom Audiences szolgáltatást, ha kifejezett 
hozzájárulásod adod a lehetséges adattovábbításokhoz. Azon harmadik országokban, ahol az 
adatközpontok működnek vagy amelyekből az adatkezelést végrehajtják, részben nem 
megfelelő az adatvédelem szintje az Európai Bizottság határozata alapján (az ún. biztonságos 
harmadik országok listája itt érhető el: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de). Ennek 
értelmében pl. az USA jelenleg nem minősül biztonságos harmadik országnak. A nem 
biztonságos harmadik országokba történő adattovábbítás kockázatot jelenthet a személyes 
adataira nézve, különösen az USA-ba történő továbbítás esetén nem zárható ki az USA 
hatóságainak a hozzáférése. E kockázatok nem zárhatók ki egyedül a Deichmann és az 
adatfeldolgozó vagy a harmadik állambeli felelős közötti általános szerződési kikötésekkel. 

https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience
https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing
https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de
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Mindazonáltal a Facebook alkalmazza az IP-maszkolást (az IP-címek anonimizálását) mint 
biztonsági intézkedést ezzel összefüggésben, valamint a következő további intézkedéseket 
is: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms. Kérjük, hogy hozzájárulásod 
megadásakor vedd figyelembe a fenti körülményeket. 
 
A Google Ads (beleértve Dynamic Remarketing) hirdetési szolgáltatásáról bővebben, 
mindenkor friss információk itt olvashatók: https://policies.google.com/technologies/ads. 

Süti 
neve Süti funkciója 

Kezelt 
adatok 
köre 

Adatkezelés 
időtartama 
(süti lejárata) 

Címzett(ek) 

NID 

A felhasználói beállítások megőrzése: 
a legtöbb Google-felhasználó 
böngészője például tárolja a „” nevű 
sütit. Ez a süti egy olyan egyedi 
azonosítót tartalmaz, amely a 
felhasználó preferenciáinak és egyéb 
adatainak tárolására használható. Ilyen 
például az előnyben részesített nyelv, a 
keresési találatok oldalanként 
megjeleníteni kívánt száma (pl. 10 
vagy 20) és az, hogy be van-e 
kapcsolva a Google Biztonságos 
Keresés szűrője. 

 

6 A „NID” sütik 
a felhasználó 
általi legutóbbi 
használat után 
hat hónappal 
járnak le 

Google 
Crealitycs 
(hirdetéskezelő 
ügynökség) 

pm_sess A felhasználó böngészési 
munkamenetének biztosításában segít. 

 30 perc 

Google 
Crealitycs 
(hirdetéskezelő 
ügynökség) 

CGIC 

A keresési találatok megjelenítését 
javítja úgy, hogy automatikusan 
kiegészíti a keresési lekérdezéseket a 
felhasználó által eredetileg megadott 
karakterlánc alapján. 

 6 hónap 

Google 
Crealitycs 
(hirdetéskezelő 
ügynökség) 

Gemius 

A Gemius banner és display kampányaink hatékonyságát méri pixelek (képpontok) 
segítéségével. A sütiazonosítóhoz kapcsolódó adatok a weboldalakon folytatott 
tevékenységekre és a megjelenített hirdetésekkel kapcsolatos interakcióira vonatkoznak. Ilyen 
adat lehet a megtekintések száma, az általunk auditált weboldalakon töltött idő, az Ön által 
internetezésre használt eszköz műszaki adatai (képernyőfelbontás, operációs rendszer) vagy 
az IP-címének valamely részlete. Az adatok kezelésével kapcsolatosan bővebb információt itt 
talál: http://www.gemius.hu/cookie-szabalyok.html 

Süti 
neve Süti funkciója Kezelt adatok köre 

Adatkezelés 
időtartama 
(süti 
lejárata) 

Címzett(ek) 

https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms
https://policies.google.com/technologies/ads
http://www.gemius.hu/cookie-szabalyok.html
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Gdyn 

Online 
reklámkampány 
hatékonyságának 
mérése. 

egyedi generált azonosító 
a mért esemény időpontja 
technikai adat az adott eszközről, 
operációs rendszer, böngésző, 
kijelző felbontása IP cím, az utolsó 
4 bit törölve, hogy ne legyen 
beazonosítható a weboldal URL 
címe 

395 nap Gemius SA 

YouTube 

Süti neve Süti 
funkciója 

Kezelt 
adatok 
köre 

Adatkezelé
s 
időtartama 
(süti 
lejárata) 

Címzett(ek
) 

VISITOR_INFO1_LIVE 
A felhasználó 
sávszélességét 
becsüli meg. 

 179 nap YouTube 

YSC 
yt.innertube::nextId 
yt.innertube::requests 
  

Statisztikát 
készít, hogy a 
felhasználó 
mely videókat 
tekinti meg 
(ehhez egyedi 
felhasználó-
azonosítót 
használ). 

A 
felhasználói 
bevitelek 
megjegyzés
e és a 
felhasználói 
műveletek 
társítása. 

munkamene
t YouTube 

PREF 

Olyan 
információk 
tárolása, mint 
az oldal 
felhasználó 
által előnyben 
részesített 
konfigurációj
a és lejátszási 
beállításai (pl. 
automatikus 
lejátszás, 
tartalmak 
keverése és 
lejátszóméret)
. A YouTube 
Music esetén 
ezek a 
beállítások 
tartalmazzák 
a hangerőt, az 

 

A 
felhasználó 
általi 
legutóbbi 
használat 
után nyolc 
hónappal jár 
le. 

YouTube 
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ismétlési 
módot és az 
automatikus 
lejátszást 

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KE
Y 
yt-remote-connected-devices 
yt-remote-device-id 

A felhasználó 
videólejátszás
i preferenciáit 
tárolja. 

  YouTube 

yt-remote-cast-available 
yt-remote-cast-installed 
yt-remote-fast-check-period 
yt-remote-session-app 
yt-remote-session-name 

A felhasználó 
videólejátszás
i preferenciáit 
tárolja. 

 munkamene
t YouTube 

 
A Display & Video 360 a Google Marketing Platform részeként YouTube- kampányok 
kezeléséhez használható rendszer. Segítségével számos adat alapú kampány futtatható 
különféle felületeken, legyen szó klasszikus display megjelenésről, videó kampányokról vagy 
épp audio hirdetésekről. A hagyományos banner méreteken túl a Display & Video 360 olyan 
hirdetési sablonokat is tartalmaz, amely számos lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználók 
zavarása, zaklatása nélkül jelenjünk meg érdekes, figyelemfelkeltő hirdetésekkel. Erről 
bővebben itt olvashatsz: https://support.google.com/displayvideo/answer/6071419?hl=en   
 
Tájékoztatunk, hogy a funkcionális, statisztikai és marketing célú sütik elfogadása esetén a 
személyes adataid Európán kívül, jellemzően az Egyesült Államokban kerülhetnek 
feldolgozásra. Ez azt jelenti, hogy sütikben tárolt adatok nem biztonságos harmadik 
országokba kerülhetnek továbbításra. Bizonyos esetekben ezek a harmadik országok az 
Európai Bizottság döntése alapján nem rendelkeznek megfelelő szintű adatvédelemmel (az 
úgynevezett biztonságos harmadik országok listája a következő címen 
található: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-
data-protection/adequacy-decisions_hu 

Érintetti jogok és jogorvoslatok: 
Jogod van a DEICHMANN által kezelt adatairól a hozzáférési joga keretében tájékoztatást 
kapni, adatai helyesbítését kérni, valamint bármikor indokolás nélkül visszavonni 
hozzájárulását, illetve adatai végleges törlését kérni, jogszabályi feltételek fennállása esetén 
adatai zárolását kérni. Az érintetti jogokkal és adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati 
lehetőségekkel kapcsolatos részletes tájékoztatásért kérjük, keresd fel az Adatkezelési 
tájékoztatót. Amennyiben további kérésed, kérdésed lenne adataidnak a DEICHMANN általi 
kezelésével kapcsolatban, fordulj bizalommal az adatvédelmi felelősünkhöz az alábbi 
elérhetőségek valamelyikén: 
 
e-mail: adatvedelem@deichmann.com 
postai út: DEICHMANN Cipőkereskedelmi Kft., 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25. 
 
A DEICHMANN fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. 
Az Érintettek minden esetben kellő időben tájékoztatást kapnak erről. Amennyiben kérdése 
lenne jelen a tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal! 

https://support.google.com/displayvideo/answer/6071419?hl=en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_hu
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_hu
https://www.deichmann.com/hu-hu/adatvedelem
https://www.deichmann.com/hu-hu/adatvedelem
mailto:adatvedelem@deichmann.com
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A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken 
tájékozódhatsz: 

 Windows Mac OS X Linux iOS Android 
Chrome Chrome Chrome Chrome Chrome 

Firefox  Firefox  Firefox  Firefox  Firefox  

Edge Safari  

 Safari  

 

Internet Explorer  

    

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=hu&oco=0
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu&oco=0
https://support.mozilla.org/hu/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://support.mozilla.org/hu/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://support.mozilla.org/hu/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://support.mozilla.org/hu/products/ios/privacy-settings-firefox-ios
https://support.mozilla.org/hu/products/mobile/protect-your-privacy-firefox-android
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
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