COOKIE (SÜTI) SZABÁLYZAT
I.

A cookie-k

Az InsurWiz Technology Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest Ipar u. 5.
2. emelet, Cégjegyzékszám: 01-09-329593, Adószám: 26513258-2-43), mint a www.mowi.me
internetes címen elérhető honlap (továbbiakban: „Honlap”) tulajdonosa és üzemeltetője, a
Honlapon cookie-kat (sütiket) használ.
A cookie olyan betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a meglátogatott honlap
szervere helyez el a honlap látogatójának számítógépén vagy mobileszközén. Az adott szerver a
későbbiekben lekérheti vagy kiolvashatja az elhelyezett cookie tartalmát. A cookie-t a honlap
látogatójának böngészője kezeli. A cookie célja, hogy az adott honlap használatát, illetve annak
bizonyos funkcióinak használatát megkönnyítse és lehetővé tegye, valamint, hogy a látogatók
felhasználási élményét javítsa, kényelmesebbé tegye azáltal, hogy tárolja a látogatók bizonyos
személyes beállításait. A cookie továbbá lehetővé teszi, hogy az InsurWiz Technology Kft.
statisztikai jellegű információt gyűjtsön a Honlap látogatóiról.
A cookie-k egy része nem tartalmaz személyes információkat, míg más részük azonban egyedi
azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort -, amely közvetve azonosíthatóvá
teszi a látogatót és lehetővé teszi, hogy az adott honlap emlékezzen a látogató böngészési
beállításaira.
A InsurWiz Technology Kft. a cookie-k által gyűjtött, közvetett azonosítást lehetővé tevő adatok
tekintetében adatkezelőnek minősül. A cookie-kat érintő adatkezelés az érintett látogató
hozzájárulásán alapul.
A Honlapon a böngészés során a InsurWiz Technology Kft. a Honlap alján megjelenő szöveggel
tájékoztatja a Honlap látogatóit a cookie-król. A tájékoztatás egy linket is tartalmaz, amelyre
kattintva látogató a Honlap egy aloldalára jut, ahol elolvashatja jelen Szabályzatot.
II.

A Honlap által használt cookie-k

A MoWi az alábbi sütiket használja a Honlapon.
Alapműködést biztosító sütik:

Süti neve
_cfduid

_iph_pcb

Leírás
Ki használja?
Feladata a kliensek egyedi Cloudflare
azonosítása,
biztonsági
beállításokat
alkalmaz
felhasználónként. A süti nem
tárol személyes adatokat.
Feladata annak ellenőrzése, Saját
hogy a felhasználó elfogadtae a süti szabályzatot.

Lejárata
1 év

3 év

ARRAffinity

A Windows Azure használja, Windows Azur
és a süti révén számontartja
az
internetre
fellépő
felhasználókat.
Ez
a
böngészés teljes ideje alatt
biztosítja a felhasználó és az
azon
szerver
közötti
összeköttetést, amelyhez a
felhasználó kapcsolódik.

A
munkamenet
időtartama

Statisztikai célú sütik:

Süti neve
_utma

_utmz

_ga

_hjIncludedInSample, _hjid

Leírás
Feladata a felhasználók és a
munkamenet
megkülönböztetése
webhelylátogatási
és
felhasználói
viselkedés
statisztikai célból.
Feladata, hogy nyomon
kövesse, honnan jött a
látogató,
milyen
keresőmotort
használt,
milyen linket kattintott,
milyen kulcsszót használt.
Feladata
az
egyedi
felhasználók azonosítása a
böngészési
munkamenetben.
A
rendszer
nem
tudja
azonosítani
az
egyedi
felhasználókat a különböző
böngészőkön
vagy
eszközökön.
Arról ad információt a
Hotjarnak, hogy az adott
felhasználó része-e annak a
mintának,
amelyből
a
felhasználói
viselkedést
elemző
hőtérképek
készülnek.

Ki használja?
Google Analytics

Lejárata
2 év

Google Analytics

6 hónap

Google Analytics

2 nap

Hotjar

A
munkamenet
időtartama

III. A cookie-k kezelése
A Honlap látogatója böngészőjének beállításai között engedélyezheti, tilthatja, illetve a törölheti a
cookie-kat. A InsurWiz Technology Kft. a cookie-kal a Honlap használhatóságának és funkcióinak
lehetővé tételét, illetve megkönnyítését biztosítja. Amennyiben a látogató böngészőjében tiltja vagy
törli a Honlap által alkalmazott cookie-kat, az azt eredményezheti, hogy a látogató számára nem
lesznek elérhetőek a Honlap bizonyos funkciói, továbbá a böngészés akadályozottá válik.

A cookie-k kezelésérőlbővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
-

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop
&hl=hu

-

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amitweboldak-haszn

-

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

-

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

