CD PROJEKT RED Sütikezelési elvek
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Üdv! A nevünk CD PROJEKT RED, és a CD PROJEKT SA csoport részeként videojátékok fejlesztésével
foglalkozunk. Ismertebb játékaink például a The Witcher sorozat, a GWENT vagy a Cyberpunk 2077.
Ezeket a sütikezelési elveket azért állítottuk össze, hogy segítsünk megérteni és nagyobb bizalommal
elfogadni a sütik, a nyomkövető pixelek és hasonló technológiák használatát szolgáltatásainkban. Ezt a
szabályzatot a jogilag lehetséges legáttekinthetőbb formában igyekeztünk megfogalmazni, és helyenként
rövid összefoglalókkal segítünk még jobban megérteni. Mindazonáltal jogi érvénnyel a teljes szöveg bír.
TELJES SZÖVEG

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ

(1) A JELEN DOKUMENTUM
A jelen dokumentum a CD PROJEKT S.A. vállalat (székhely: ul.
Jagiellonska 74; Warsaw 03-301, Lengyelország, a
továbbiakban a CD PROJEKT RED S.A. jogi entitás részeként
mint „CD PROJEKT RED”) sütikezelési elveit tartalmazza.
Webhelyeinken, játékainkban és mobilszolgáltatásainkban (a
továbbiakban a „CD PROJEKT RED szolgáltatásai”) különféle
információkat gyűjtünk, amelyek segítségével fejleszthetjük az
online felhasználói élményt. Ezekre a technológiákra együttesen
„süti” néven hivatkozunk. A jelen szabályzat a CD PROJEKT
RED szolgáltatásai által alkalmazott különféle sütiket ismerteti,
valamint hogy miképp kezelheti ezeket. A CD PROJEKT RED
szolgáltatásainak használatával és az ezeket kísérő
sütitájékoztatók megtekintésével Ön hozzájárul, hogy a jelen
szabályzatban ismertetett sütiket az eszközein tároljuk és ott
elérjük.

Ez a CD PROJEKT RED
„sütiszabályzata”, amely a
webhelyeken/online általunk
alkalmazott sütiket ismerteti,
valamint hogy te miként
kezelheted azokat.
Ennek a rövid, szabadabb
összefoglalónak a célja, hogy
könnyebben értelmezhesd a
sütiszabályzat jogi szövegét.
Mindazonáltal jogi érvénnyel
a bal oldalon található teljes
szöveg bír.

Reményeink szerint a szabályzat segít, hogy megértse és
nagyobb bizalommal legyen az általunk használt sütik iránt.
További kérdéseivel forduljon hozzánk a
legal@cdprojektred.com e-mail-címen.
(2) MI AZ A SÜTI?
A sütik a számítógépen vagy mobileszközön tárolt kisméretű
szöveges fájlok. Ezeket széles körben használják a webhelyek
és egyéb online szolgáltatások működtetéséhez, minőségének
javításához és hatékonyságának növeléséhez. Ennek az alapja,
hogy a webhelyek és egyéb online szolgáltatások képesek írni
és olvasni ezeket a fájlokat, és ezáltal felismerni Önt, és
emlékezni azokra a lényeges információkra, amelyek révén az
ilyen szolgáltatásokat Ön könnyebben használhatja (például
mivel emlékeznek a beállításaira).

A sütik az eszközön tárolt kis
méretű szöveges fájlok,
amelyek segítségével a
webhelyek/online
szolgáltatások
hatékonyabban működnek.

Mi is alkalmazunk ilyen technológiákat, például olyan
szkripteket, amelyek a webhelyeink vagy e-mail-üzeneteink
megnyitásakor töltődnek be.
(3) MILYEN SÜTIKET ALKALMAZUNK A SZOLGÁLTATÁSAINKBAN?

Az alábbiakban felsoroljuk a sütik különböző típusait, amelyeket
mi és szolgáltató partnereink a CD PROJEKT RED
szolgáltatásaiban alkalmazhatunk.
Feltétlenül szükséges sütik. Ezek a sütik feltétlenül
szükségesek a szolgáltatás működéséhez, hogy a felhasználó
szabadon mozoghasson és használhassa a funkciókat. Ezek
nélkül a kért szolgáltatások, mint például a webhely korlátozott
helyeire való belépés vagy a fizetett tartalmak elérése nem
biztosítható. Ezek a sütik elengedhetetlenek a szolgáltatás
használatához, és a működés jelentős korlátozása nélkül nem
kapcsolhatók ki.

A „feltétlenül szükséges
sütik” a szolgáltatások
eléréséhez és használatához
szükségesek.

Teljesítménysütik. A teljesítménysütik, amelyek gyakran
analitikai sütik is lehetnek, azzal kapcsolatos információkat
gyűjtenek, hogy hogyan használja a CD PROJEKT RED
szolgáltatásait, és ezáltal lehetővé teszik a szolgáltatások
működésének fejlesztését. Például a teljesítménysütik
megmutatják, hogy melyek webhelyünk leggyakrabban
felkeresett lapjai, segítenek átlátnunk a CD PROJEKT RED
szolgáltatásainak átfogó használati mintáit, rögzítik a CD
PROJEKT RED szolgáltatásainak használata során felmerülő
nehézségeket, és megmutatják, hogy reklámtevékenységeink
hatékonyak-e vagy sem. Az általunk alkalmazott sütik emellett
segítenek a webhelyen való navigálásban és a megtekintett
lapok ismételt felkeresésében is.

A „teljesítménysütik”
segítenek információkat
gyűjteni szolgáltatásainkról
azok fejlesztése érdekében.

Funkcionális sütik. Bizonyos esetekben funkcionális sütiket is
alkalmazhatunk. A funkcionális sütik segítségével képesek
vagyunk megjegyezni a CD PROJEKT RED szolgáltatásaira
vonatkozó választásait, és jobb, személyre szabottabb
funkcionalitást kínálhatunk, például Önre szabhatjuk a webhely
bizonyos lapjait, emlékezhetünk, hogy egy promócióval
kapcsolatban már megkerestük-e, illetve az Ön által igénybe
vett más szolgáltatásokat, például a megtekintett videókat vagy
a blogokhoz fűzött hozzászólásokat is testre szabhatjuk.
Mindennek a funkcionalitásnak köszönhetően javíthatjuk a CD
PROJEKT RED szolgáltatásai által biztosított élményt.

A „funkcionális sütik”
segítségével emlékezhetünk,
hogyan használod
szolgáltatásainkat, hogy
később fejleszthessük és
személyre szabhassuk
azokat a javadra.

Célcsoport-kezelési és reklámcélú sütik és hasonló
technológiák. Külső hirdetési hálózatokkal működünk együtt
más webhelyeken megjelenő hirdetéseink kezelésére. Az ilyen
hirdetési partnereink alkalmazhatnak különböző technológiákat
az Ön ezen és más webhelyeken végzett tevékenységeivel
kapcsolatos információk gyűjtésére annak érdekében, hogy az
érdeklődési körein alapuló célzott hirdetéseket jeleníthessünk
meg Önnek, és mérhessük ezek hatékonyságát. Név szerint a
Google Adwords, a Doubleclick, a Sizmek Versatag, a Twitter
Pixel és a Facebook Pixel technológiákat alkalmazhatjuk. Az
ezeknek a letiltásával kapcsolatos információkat az alábbi 4.
pont részletezi.

A „célcsoport-kezelési és
reklámcélú sütik”
segítségével a
reklámtevékenységeinket
érdekesebbé tehetjük
számodra.

Analitikai sütik. Különféle analitikai eszközök, például a Google
Analytics, a Google Optimize vagy a Hotjar segítségével
információkat gyűjthetünk arról, hogy a látogatók hogyan
használják szolgáltatásainkat. Például nyomon követhetünk
különféle eseményeket, azaz hogy melyik CD PROJEKT REDweboldalakat vagy melyik e-mailünket nyitotta meg, vagy hogy
mely hivatkozásokra kattintott, illetve elemezhetjük webhelyünk
forgalmát is. Ennek segítségével optimalizálhatjuk az Ön felé
irányuló kommunikációnkat, kiértékelhetjük szolgáltatásaink
használatát, statisztikai jelentéseket állíthatunk össze a
webhelyen folyó tevékenységekről, és összesített profilokat
készíthetünk látogatóinkról. A Google Analytics esetében a
webhely Ön általi használatával kapcsolatos adatokat és az Ön
IP-címét a Google Analytics-összetevőn keresztül továbbítjuk a
Google Inc. felé. Amennyiben le szeretné tiltani, hogy a Google
Analytics nyomon kövesse Önt a CD PROJEKT RED összes
szolgáltatásában, látogasson el a http://tools.google.com/
dlpage/gaoptout webhelyre.

Az analitikai sütik, például a
Google Analytics
segítségével kiértékeljük,
hogyan használod
szolgáltatásainkat, és
optimalizáljuk azokat
számodra.

Közösségi bővítmények. Egyes webhelyeinken alkalmazhatjuk
közösségi platformok beépülő bővítményeit, például a Facebook
„Like” gombját. Ilyen esetekben a böngésző információkat küld
az adott közösségi platformnak a megtekintett webhellyel, az Ön
IP-címével, valamint a böngészővel kapcsolatban. Ez
mindenképp megtörténik, függetlenül attól, hogy kattintott-e a
gombon vagy sem. Tartalomblokkoló megoldásokkal (a
böngészők beépített vagy külön bővítményként elérhető
funkcióival) meggátolhatja az ilyen bővítmények betöltését.

Egyes webhelyeinken
közösségi bővítményeket is
alkalmazhatunk, például a
„Like” gombot. Az ilyen
szolgáltatások letiltásához
nyugodtan használj
tartalomblokkolókat.

(4) HOGYAN KEZELHETEM A SÜTIKET?
Bár a legtöbb webböngésző automatikusan fogadja a sütiket, a
böngésző beállításainak módosításával ezt letilthatja, vagy
értesítést kérhet, ha süti érkezik. A sütik letiltására szolgáló
eljárást a böngésző szolgáltatói webhelyén találja a
súgóképernyőn. A szolgáltatásainkat a sütik letiltása után is
használhatja, tartsa azonban szem előtt, hogy az összes süti
letiltása esetén a CD PROJEKT RED szolgáltatásainak egyes
funkciói a normálistól eltérően viselkedhetnek.

A sütiket a böngésző/eszköz
beállításaiban bármikor
kezelheted. Vedd figyelembe,
hogy amennyiben az összes
süti fogadását letiltod,
szolgáltatásaink bizonyos
funkciói nem működnek majd
megfelelően.

Egyes partnereink a Networking Advertising Initiative („NAI”) és/
vagy a Digital Advertising Alliance („DAA”) szervezetek tagjai,
amely szervezetek lehetővé teszik a célzott hirdetések
egykapus letiltását. Amennyiben nem szeretné, hogy adatait
célzott hirdetések céljaira használjuk, ezt a DAA Consumer
Choice lapján és/vagy a NAI Consumer Opt-Out lapján is
letilthatja. Vegye figyelembe, hogy ez nem általában a
hirdetéseket tiltja le. Általános, azaz nem célzott hirdetéseket
továbbra is kapni fog.
(5) A SÜTIKEZELÉSI ELVEK MÓDOSÍTÁSA
A jelen sütikezelési elveket szükség esetén bármikor
módosíthatjuk a CD PROJEKT RED-szolgáltatások vagy a
törvények változásainak lekövetése érdekében. A szabályzat
utolsó módosításának időpontját a lap tetején az „UTOLSÓ
MÓDOSÍTÁS” címszó alatt találja. A sütikezelési elvek bármely
módosítása az online közzétételét követő 30 nap múlva lép jogi
érvényre.

A jelen Sütikezelési elveket
szükség esetén bármikor
módosíthatjuk, és a
változtatás közzététel után 30
nappal később lép érvényre.

(6) TOVÁBBI TUDNIVALÓK AZ ADATVÉDELEMRŐL
Tanulmányozza át Adatvédelmi szabályzatunkat is, amely
további információkat tartalmaz adatai védelméről.

Tekintse át adatvédelmi
szabályzatunkat is
(hivatkozás a másik oldalon).

