A cookie-k használata
Bosch cookie-k
A Bosch cookie-kat és más aktív alkalmazásokat (pl. JavaScript) használ a látogatók igényeinek
nyomon követéséhez és weboldalai megjelenítésének testre szabásához.
A cookie-k apró szöveges fájlok, amelyek a weboldalunk meglátogatásakor az Ön számítógépén
kerülnek tárolásra. A cookie-kat bármikor törölheti. Ez azonban azt eredményezheti, hogy egyes
funkciók többé nem lesznek elérhetők. A cookie-t törlésére vonatkozóan böngészője Súgó
funkciójában találhat további információt.
A cookie-kat a következőképpen osztályozzuk:
•
•
•

•

Szükséges cookie-k (1. fokozat)
Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek a weboldal és funkciói működéséhez, többek között
ahhoz is, hogy az oldal emlékezzen a cookie beállításokra.
Kényelmi cookie-k (2. fokozat)
Ezek a cookie-k a weboldal használhatóságának és teljesítményének javítását segítik,
például a kiválasztott régiót és országot tárolják.
Statisztikai cookie-k (3. fokozat)
Ezek a cookie-k információt gyűjtenek a látogatók weboldal-használatáról. Az 1.
(szükséges) és 2. (kényelmi) fokozatú cookie-k használatakor ún. munkamenet cookie-k
segítségével anonimizált hozzáférési méréseket végzünk. A 3. (statisztikai) fokozatú cookiekat maximum 12 hónapig tároljuk az Ön számítógépén.
Reklám cookie-k (4. fokozat)
Jelenleg nem használunk reklám cookie-kat.

Harmadik személyekhez tartozó cookie-k
Egyes Bosch weboldalak külső weboldalak tartalmait és szolgáltatásait is tartalmazzák (pl.
YouTube, Facebook, Google, Twitter), amelyek ezáltal cookie-kat és aktív komponenseket
használhatnak. A Bosch nincs befolyással arra, hogy ezek a szolgáltatók az Ön személyes adatai
hogyan dolgozzák fel.
Az ilyen cookie-k használatával és a külső szolgáltatók adatkezelési politikájával kapcsolatos
információk az adott szolgáltató weboldalán érhetők el.
A közösségi oldalakról származó információk általunk történő felhasználásával kapcsolatban
az adatvédelmi nyilatkozatból tájékozódhat.
A Bosch Car Service Iskolakezdési akció weboldal által használt cookie-k: 1. fokozat
(szükséges)
Név: laravel_session
Kategória: Szükséges
Típus: Munkamenet
Az ilyen cookie-k csak a weboldal látogatásának idejére kerülnek az Ön eszközére, a böngésző
vagy az oldalt tartalmazó böngészőablak bezárásával lejárnak és a böngésző rövid időn belül
automatikusan törli őket.
Célja: Ez a cookie elengedhetetlen a weboldal működéséhez. A weboldal látogatóinak

munkameneteit azonosítja és különbözteti meg egymástól, lényegében segít egymással
logikailag összekapcsolni azokat az oldalletöltéseket, amik egy bizonyos látogató egy bizonyos
látogatása során történnek.
Név: XSRF-TOKEN / CSRF-TOKEN
Kategória: Szükséges
Típus: Munkamenet
Az ilyen cookie-k csak a weboldal látogatásának idejére kerülnek az Ön eszközére, a böngésző
vagy az oldalt tartalmazó böngészőablak bezárásával lejárnak és a böngésző rövid időn belül
automatikusan törli őket.
Célja: Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a weboldal biztonságos működéséhez. Az ún. crosssite request forgery (magyar fordításban kb. oldalon-keresztüli kéréshamisítás) típusú
visszaélések megelőzésére szolgálnak.
Név: cookie_accepted
Kategória: Szükséges
Típus: Állandó
Az ilyen cookie maximum 12 hónapig tárolódnak eszközén, vagy addig, vagy addig, ameddig
azokat le nem tiltja.
Célja: Tárolja a cookie-k használatára vonatkozó hozzájárulását.
Név: privacy-settings
Kategória: Szükséges
Típus: Állandó
Az ilyen cookie-k maximum 60 napig tárolódnak az eszközén, vagy addig, ameddig azokat le
nem tiltja.
Célja: Tárolja, hogy Ön mely cookie-kat engedélyezte ehhez a webhelyhez.
1. fokozat: a szükséges cookie-k elfogadása
2. fokozat: a szükséges és statisztikai cookie-k elfogadása
A Bosch Car Service Iskolakezdési akció weboldal által használt cookie-k: 2. fokozat
(kényelmi)
A Bosch Car Service Iskolakezdési akció weboldal jelenleg nem használ ilyen cookie-kat.
A Bosch Car Service Iskolakezdési akció weboldal által használt cookie-k: 3. fokozat
(statisztikai)
Név: _ga, _gat, _gid, (és esetenként továbbiak)
Kategória: Statisztikai
Típus: Állandó
Ezek a cookie-k eltérő hosszúságú ideig tárolódnak az eszközén, vagy addig, ameddig azokat le
nem tiltja őket. Részletes információkat itt talál:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Célja: Ezeket a cookie-kat a "Google Analytics" eszköz helyezi el az eszközén, amit arra
használunk, hogy megértsük, a látogatóink milyen tartalmakat találnak hasznosnak a
weboldalunkon. Az anonim módon gyűjtött és a Google Inc. szerverein tárolt információ
tartalmazza pl. azt, hogy meglátogatta weboldalunkat, hogy hogyan érkezett weboldalunkra és
melyik oldalakat tekintette meg.
Előfordulhat, hogy a Google Inc. szervere az Európai Unión vagy az EGT-n kívül helyezkedik el
(pl. az Egyesült Államokban).
Ha nem szeretné, hogy ilyen adatokat gyűjtsünk Önről, itt talál segítséget az adatgyűjtés
kikapcsolásához:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

