A Viber által használt hirdetések, sütik
és nyomkövető technológiák
[Utolsó frissítés: 2022. március 22.]
A Viber Media S.à r.l., leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban együttesen „Viber”, „mi” vagy „cégünk”) tartják fenn
a www.viber.com és www.forbusiness.viber.com weboldalt, mobilalkalmazásainkat, szolgáltatásainkat és eszközeinket (a továbbiakban
együttesen „Szolgáltatások”, illetve részletesebben lásd A Viber Felhasználási feltételei dokumentumot).
Hirdetési partnereinkkel és szállítóinkkal közösen különféle technológiákat, többek között sütiket használunk különböző célokra, például
annak érdekében, hogy jobban megismerjük, hogyan használják felhasználóink a Szolgáltatásokat (pl. belső statisztikák stb.
segítségével), hogy továbbfejlesszük és javítsuk Szolgáltatásainkat, személyre szabott tartalmat, például hirdetéseket nyújtsunk
felhasználóinknak, biztonsági célokból stb.
A jelen Hirdetésekre, sütikre és nyomkövető technológiákra vonatkozó szabályzat (a továbbiakban „Hirdetésekre és sütikre vonatkozó
szabályzat”) A Viber adatvédelmi szabályzata szerves részét képezi, és részletesebben ismerteti az általunk sütik és nyomkövető
technológiák segítségével gyűjtött adatokat, az adatok felhasználásának módját, valamint az Ön személyes adatokkal kapcsolatos
letiltási jogát és lehetőségeket.
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Sütik és egyéb nyomkövető technológiák: Mik ezek, és a sütik kategóriái
Külső partnereinkkel közösen sütiket használunk weboldalainkon, illetve egyéb nyomkövető technológiákat a Szolgáltatásainkban,
többek között a HTTP- sütiket, a HTML5-öt, a Flash helyi tárhelyet, beágyazott szkripteket és Egyedi Azonosítókat (az alábbi
meghatározásnak megfelelően), amelyeket a mobilalkalmazásunkban történő nyomon követésre használunk (a továbbiakban a
könnyebbség kedvéért együttesen „sütik”, amennyiben másként nem jelezzük). Az egyes technológiák ismertetése a További
információk – Nyomkövető technológiák részben található, az Egyedi Azonosítók használatával kapcsolatban pedig Sütik és
nyomkövető technológiák használata hirdetési és marketingcélokra részben olvashat.
A süti egy kis adatfájl, amely az Ön eszközének (számítógép, táblagép vagy mobiltelefon) webböngészőjébe kerül, amikor Ön ellátogat
egy weboldalra, interakcióba lép egy hirdetéssel vagy más funkcióval stb., és amelyet az eszköz merevlemeze tárol annak érdekében,
hogy a weboldal felismerhesse az Ön eszközét, ha újra felkeresi a weboldalt. A sütik és más nyomkövető technológiák általában
tartalmaznak egy azonosító számot, amely az Ön által használt eszköz vagy böngésző szempontjából egyedi (azaz az Ön eszközéhez
vagy böngészőjéhez rendelt számok és betűk egyedi sorozata, beleértve a „hirdetési azonosító” néven ismert azonosítót) (a
továbbiakban „Egyedi Azonosító”). „Belső” és „harmadik féltől származó” sütiket is használunk. A belső sütiket – amelyeket mi
ellenőrzünk – a Szolgáltatások működtetésére, védelmére és továbbfejlesztésére használjuk. A harmadik féltől származó sütiket
harmadik felek ellenőrzik (pl. szolgáltatóink és üzleti partnereink), és azokat főként hirdetési és analitikai céllal alkalmazzák. A sütik
lehetnek állandóak (vagyis mindaddig megőrződnek a gépen, amíg nem törli azokat) vagy ideiglenesek (azaz csak addig maradnak
érvényben, amíg be nem zárja a böngészőt). Ideiglenes és állandó sütiket is használunk.
A sütiket többféle célra felhasználhatjuk, többek között az online élmény javítására, például azzal, hogy a weboldalak korábbi használata
során megadott beállítások alapján megjegyezzük az Ön bejelentkezési állapotát és böngészési preferenciáit, amelyeket a továbbiakban
nem kell újból beállítania, vagy hogy jobban megismerhessük felhasználóink preferenciáit és azt, hogy hogyan használják a
Szolgáltatásokat, például hogy mely oldalak vagy tartalmak a legnépszerűbbek, annak érdekében, hogy magasabb színvonalon tudjuk
biztosítani a tartalmakat és a Szolgáltatásokat, illetve külső partnereink személyre szabott hirdetéseket nyújthassanak.
Szolgáltatásaink részeként általában a következő sütiket használjuk:
•

Feltétlenül szükséges sütik:

Ezek a sütik az Ön által kifejezetten kért Szolgáltatások és funkciók biztosításához szükségesek (vagyis a beállításukra általában csak
akkor kerül sor, ha Ön valamilyen szolgáltatással kapcsolatos műveletet hajt végre, például adatvédelmi beállításokat végez,
bejelentkezik vagy űrlapot tölt ki), valamint weboldalunk működéséhez, illetve a csalások megelőzéséhez és biztonsági célokból
szükségesek. Ezért ezek a sütik rendszereinkben nem kapcsolhatók ki. Ha beállítja, hogy a böngészője elutasítsa ezeket a sütiket,
lehetséges, hogy a Szolgáltatások egyes részei nem fognak működni.
•

Analitikai és teljesítményt értékelő sütik:

Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra a látogatások és a forgalmi források számlálását, ezáltal értékelni és javítani tudjuk
Szolgáltatásaink teljesítményét. Segítenek annak megállapításában, hogy mely oldalak a leginkább és legkevésbé népszerűek, illetve a
látogatók adott időszakon belül hogyan veszik igénybe a Szolgáltatásokat. Amennyiben Ön nem engedélyezi ezeket a sütiket, nem fogjuk
tudni, hogy Ön mikor vette igénybe a Szolgáltatásainkat, és nem tudjuk ellenőrizni annak teljesítményét.
•

Funkcionális sütik:

Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy a weboldal kiterjesztett funkciókat biztosítson, és testreszabott videókat és képeket jelenítsen meg.
Ezeket mi magunk vagy olyan külső szolgáltatók állíthatják be, akiknek a szolgáltatásait hozzáadtuk a weboldalainkhoz. Sütiket
használhatunk például annak kiderítésére is, hogy Ön a korábbiakban igénybe vette-e a Szolgáltatásokat vagy első alkalommal használjae őket. Ha nem engedélyezi ezeket a sütiket, lehetséges, hogy a szolgáltatások egy része vagy egésze nem fog megfelelően működni.
•

Célzó sütik:

Ezeket a sütiket mi vagy reklámpartnereink állíthatják be Szolgáltatásainkon keresztül. Arra használhatjuk őket, hogy az Ön érdeklődési
körének megfelelő tartalmat (pl. hirdetéseket) biztosítsunk a Szolgáltatásainkban. Ezek a partnereink azzal a céllal használhatják őket,
hogy elemezzék a felhasználók érdeklődési körét és megfelelő reklámokat mutassanak számunkra egyéb oldalakon. Ezek a sütik az Ön
Egyedi Azonosítójához kapcsolódnak. Ha nem engedélyezi ezeket a sütiket, kevesebb célzott reklámot fog tapasztalni.
Vegye figyelembe, hogy bármikor módosíthatja a sütibeállításait és a nyomkövetést a sütiknek az Ön eszközén történő elhelyezésének,
illetve használatának a korlátozásával, valamint letilthatja és törölheti az eszközén tárolt sütiket – mindezek ismertetését lásd „A sütikkel
kapcsolatos választási lehetőségek és a sütik letiltása” fejezetet. Amennyiben azt az alkalmazandó jogszabályok előírják, az Ön
hozzájárulását fogjuk kérni a sütik segítségével történő adatgyűjtéshez.

Ugrás az elejére

Sütik és nyomkövető technológiák használata hirdetési és marketingcélokra
Annak érdekében, hogy Szolgáltatásunkban korlátozott mennyiségű hirdetés jelenjen meg, sütik és a nyomkövető technológiák
alkalmazásával Egyedi Azonosítót generálhatunk, melyet az Ön eszközéről és a Szolgáltatások használatáról gyűjtött egyes adatokkal,
valamint további adatokkal együtt (pl. korosztály, következtetett nem, ország, város, vagyis az Ön IP-címe alapján megállapított
tartózkodási hely, vagy GPS helyadatok) megoszthatjuk külső hirdetési partnereinkkel és hirdetési szolgáltatóinkkal (felsorolásukat
lásd ITT ) (ha Ön ezt a beállításaiban engedélyezte). Ebbe a körbe tartoznak a hirdetéseink elhelyezését kezelő partnerek, valamint a
célzást, a méréseket és optimalizálást támogató partnerek és szolgáltatók (a Viber saját marketingkampányait is beleértve), illetve
maguk a hirdetők és a hirdetési igényeik kezelését végző ügynökségek vagy más külső személyek.
A Szolgáltatásainkban alkalmazott, harmadik féltől származó sütikkel és nyomkövető technológiákkal kapcsolatos további részletekért
lásd A Viber Szolgáltatásaiban használt sütik és nyomkövető technológiák fejezetet.
Az Ön Egyedi Azonosítójához kapcsolódó adatokat is kaphatunk megbízható harmadik felektől, amelyeket arra használhatunk, hogy
relevánsabb hirdetéseket és tartalmakat jelenítsünk meg Önnek a Szolgáltatásainkban, vagy jobb hirdetési elemzéseket végezzünk az
ilyen harmadik felek által más weboldalakon és szolgáltatásoknál gyűjtött információk alapján. Ez annyit jelent, hogy az eszköze Egyedi
Azonosítóját a hirdetési céllal létrehozott összesített célcsoportjaink részeként összeköthetjük bizonyos jellemzőkkel és érdeklődési
körökkel.
Ezen túlmenően a sütiket arra is használhatjuk, hogy a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokban megjelenő saját hirdetéseinkre
történő kattintásokból (és ezt követően az alkalmazásunk telepítéseiből) származó adatokat szerezzünk be annak érdekében, hogy
hatékonyabban mérhessük hirdetéseinket, többet tudjunk meg a Szolgáltatásainkkal kapcsolatos későbbi felhasználói aktivitásról és
preferenciákról, könnyebben találhassunk hasonló felhasználókat, valamint értékeljük a tartalmaink teljesítményét. A
Szolgáltatásainkban hirdetéseket vagy a saját hirdetéseinket külső oldalakon elhelyező hirdetési hálózatok, illetve tartalomszolgáltatók
sütiket, pixeleket vagy más nyomkövető technológiákat alkalmazhatnak az Ön internetes böngészője vagy készüléke egyedi
azonosítására és a hirdetések az internetes böngészőjében vagy mobil alkalmazásán való elhelyezésével kapcsolatos információk
követésére; ilyen információk lehetnek például a megjelenített hirdetések típusa, a hirdetéseket tartalmazó oldalak, valamint az Ön
bizonyos tevékenységei azt követően, hogy a hirdetésekre rákattint.

Előfordulhat, hogy ezek a harmadik felek a Szolgáltatásainkból szerzett információkat összekötik az Ön internetes böngészőjének a
különféle honlapokból álló hálózataikon folytatott tevékenységével kapcsolatban önállóan gyűjtött más információkkal. Ezek a harmadik
felek a saját adatvédelmi szabályzatukban foglaltaknak megfelelően gyűjtik és használják fel ezeket az információkat, és felelősséget
viselnek a személyes adatokkal kapcsolatos eljárásaikért. Ön a jogait közvetlenül velük szemben gyakorolhatja.
Egyedi Azonosítókat használunk saját marketing- és reklámkampányainkhoz is, hogy azokat relevánsabbá és személyre szabottabbá
tegyük az Ön számára, valamint hogy nyomon kövessük és elemezzük e kampányok hatékonyságát mind a Szolgáltatásainkban, mind
más weboldalakon vagy mobilalkalmazásokban.
Az EGT és az Egyesült Királyság területén élő felhasználók számára igazoljuk, hogy a sütik hirdetési céllal történő alkalmazása megfelel
a vonatkozó előírásoknak. Bevezettünk egy hozzájárulási mechanizmust annak érdekében, hogy Ön a hozzájárulását tudja adni a sütik
használatához, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok ezt megkövetelik, és követjük az alkalmazandó keretrendszert és eljárásokat
annak biztosítása érdekében, hogy a digitális hirdetési láncban részt vevő külső partnerek tiszteletben tartsák az Ön preferenciáit. Ezeket
a hozzájárulásokat bármikor elérheti és kezelheti a személyes adatainak beállításainál, a hirdetési beállítások kezelése menüpont alatt,
és ezek a módosítások ezt követően érvényesek lesznek.
Ugrás az elejére

A Viber Szolgáltatásaiban használt sütik és nyomkövető technológiák
Az alábbi táblázatok részletesen ismertetik a Szolgáltatásaink részeként használt harmadik féltől származó sütiket, illetve a felhasználás
célját, valamint linket tartalmaznak a harmadik felek adatgyűjtésére és adatvédelmi gyakorlataira vonatkozó tájékoztatókra és
szabályzatokra, illetve tevékenységeik letiltásához.

Harmadik fél
Google Ad
Manager

Szolgáltatás
Hirdetés

Adatvédelmi információk és lehetőségek
Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás:
https://policies.google.com/privacy
https://developers.google.com/admob/android/quick-start#import_the_mobile_ads_sdk

Letiltás (opt-out):
https://myaccount.google.com/data-and-personalization
A Google-termékek használatával kapcsolatos további információkért látogasson el a következő
weboldalra:

Xandr (korábban Hirdetés
Appnexus)

https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás:
https://www.xandr.com/privacy/
https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/
Letiltás (opt-out):

MyTarget (VK
technológiák)

Yandex
Advertising
Network

Hirdetés

https://www.xandr.com/privacy/cookie-policy/
Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás: https://legal.my.com/us/mytarget/privacy/
Letiltás (opt-out):

Hirdetés

https://legal.my.com/us/general/cookie/
Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás:
https://tech.yandex.com/mobile-ads/doc/android/quick-start/gdpr-about-docpage
Letiltás (opt-out):

Rakuten
Advertising

Hirdetés

https://yandex.com/support/browser/personal-data-protection/cookies.html#del-cookie
Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás:
https://go.rakutenadvertising.com/hubfs/Services-Privacy-Policy-English.pdf
Letiltás (opt-out):

MoPub (Twitter) Hirdetés

https://go.rakutenadvertising.com/hubfs/Cookie-Policy.pdf
Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás:
https://www.mopub.com/en/legal/privacy
Letiltás (opt-out):

VK SDK
Konverzió,
(Connect/Login) widgetek,
közösségi háló

https://www.mopub.com/en/legal/optout#:~:text=Android%3A,Android%20version%20and%20device%20m
Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás:
https://vk.com/privacy?eu=1
Letiltás (opt-out):

https://vk.com/privacy/cookies
Google Analytics Google Analytics for
Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás:
Display Advertisers és Ads http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Preferences Manager
A letiltáshoz (opt-out) telepítse a következő bővítményt:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Tag
Manager

Widgetek, Tag Manager

A Google-termékek használatával kapcsolatos további információkért látogasson el a következő
weboldalra: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás:
http://www.google.com/policies/privacy/
Letiltás (opt-out):
https://myaccount.google.com/data-and-personalization

A Google-termékek használatával kapcsolatos további információkért látogasson el a következő
weboldalra:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás:
https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

Adjust

Alkalmazások telepítése,
alkalmazáson belüli
használat,
konverziókövetés, csalások Letiltás (opt-out):
megelőzése
https://www.adjust.com/opt-out/
Firebase Analytics Alkalmazás
Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás:
teljesítményének nyomon https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
követése, alkalmazások
telepítése, alkalmazáson
A Google-termékek használatával kapcsolatos további információkért látogasson el a következő
belüli használat,
weboldalra: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
konverziókövetés
Egyedi Azonosítójának a megosztását és a kapcsolódó eseményeket eszközének beállításainál vagy
az alkalmazásunk beállításainál, a Személyre szabás kikapcsolásával tilthatja le.
Crashlytics
Alkalmazásteljesítmény- Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás:
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
követő
Sentry
Alkalmazásteljesítmény- Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás és letiltás (opt-out)::
https://sentry.io/privacy/
követő
Mixpanel
Alkalmazásokon belüli
Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás:
https://mixpanel.com/privacy/
analitika
Letiltás (opt-out):

Unbounce

Fogadó oldalak nyomon
követése

https://mixpanel.com/optout
Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás:
https://unbounce.com/privacy

A letiltáshoz küldjön e-mailt a következő címre:

Braze
(Appboy)
Survey Monkey

Alkalmazáson belüli
használat,
konverziókövetés
Felmérések

unsubscribe@unbounce.com
Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás és letiltás:
https://www.braze.com/preferences/#cookie-consent-tool

Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás:
https://help.surveymonkey.com/categories/Privacy_Legal
Letiltás (opt-out):

Twitter

Felhasználószerzés,
konverzió

https://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/How-do-I-enable-cookies-on-my-computer
Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás:
https://twitter.com/en/privacy
Letiltás (opt-out):

Google Ads

Felhasználószerzés,
konverzió

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás:
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#infochoices
Letiltás (opt-out):
https://policies.google.com/technologies/ads?hl= en-US

Criteo

Felhasználószerzés,
konverzió

A Google-termékek használatával kapcsolatos további információkért látogasson el a következő
weboldalra: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás:
https://www.criteo.com/privacy

Letiltás (opt-out):
https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers
További információk:

Huawei Mobile
Services Core
(HMS Core)

https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-mobile-applications
Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás: https://consumer.huawei.com/sa-en/privacy/privacy-policy/
További információk:

A Huawei
mobilszolgáltatások
támogatása (pl. Pushüzenetek és helymegosztás https://consumer.huawei.com/ie/support/content/entámogatása)
gb15841692/#:~:text=If%20you%20are%20not%20aquianted,Core%20to%20its%20factory%20version

A fő weboldalunkon (www.viber.com) használt sütik:

Süti típusa
Süti neve
Feltétlenül szükséges süti OptanonAlertBoxClosed

Forrás
OneTrust

Belső/harmadik féltől származó Élettartam
Belső
1 év

Feltétlenül szükséges süti
Feltétlenül szükséges süti
Feltétlenül szükséges süti
Feltétlenül szükséges süti
Feltétlenül szükséges süti
Feltétlenül szükséges süti
Feltétlenül szükséges süti
Feltétlenül szükséges süti
Feltétlenül szükséges süti
Feltétlenül szükséges süti
Feltétlenül szükséges süti

OneTrust
IAB Europe
Akamai
OneTrust
Viber.com
nr-data.net
cookielaw.org
comeet.co
www.comeet.co
comeet.co
comeet.co

Belső
Belső
Belső
Harmadik féltől származó
Belső
Harmadik féltől származó
Harmadik féltől származó
Harmadik féltől származó
Harmadik féltől származó
Harmadik féltől származó
Harmadik féltől származó

OptanonConsent
eupubconsent
RT
__cfduid
referrer04_0 02
JSESSIONID
__cfduid
nlbi_XXXXXXX
referrer04_0 02
referrer04_0 02
visid_incap_XXXXXX

1 év
Határozatlan
7 nap
1 hónap
1 hónap
1 hónap
1 hónap
1 hónap
30 nap
1 hónap
364 nap

Feltétlenül szükséges süti incap_ses_*
Analitikai és teljesítményt _gid
értékelő
Analitikai és teljesítményt _gat_UAértékelő
Analitikai és teljesítményt _ga
értékelő
Analitikai és teljesítményt _gat
értékelő
Analitikai és teljesítményt _gat
értékelő
Analitikai és teljesítményt _gid
értékelő
Analitikai és teljesítményt visid_incap_
értékelő
Funkcionális süti
pll_language
Célzó süti
GPS
Célzó süti
YSC
Célzó süti
VISITOR_INF O1_LIVE
Célzó süti
IDE
Célzó süti
test_cookie

comeet.co
Viber.com

Harmadik féltől származó
Belső

1 hónap
1 nap

viber.com

Belső

Néhány másodperc

viber.com

Belső

2 év

comeet.co

Harmadik féltől származó

Néhány másodperc

comeet.co

Harmadik féltől származó

Néhány másodperc

comeet.co

Harmadik féltől származó

1 nap

comeet.co

Harmadik féltől származó

1 év

www.viber.com
youtube.com
youtube.com
youtube.com
youtube.com
doubleclick.net

Belső
Harmadik féltől származó
Harmadik féltől származó
Harmadik féltől származó
Harmadik féltől származó
Harmadik féltől származó

1 év
Néhány másodperc
1 hónap
6 nap
1 év
Néhány másodperc

Belső/harmadik féltől származó
Belső
Belső
Harmadik féltől származó

Élettartam
365 nap
365 nap
30 nap

A B2B weboldalunkon(www.forbusiness.viber.com) használt sütik:

Süti típusa
Feltétlenül szükséges süti
Feltétlenül szükséges süti
Feltétlenül szükséges süti

Süti neve
OptanonAlertBoxClosed
OptanonConsent
__cfduid

Forrás
www.forbusiness.viber.com
www.forbusiness.viber.com
hsforms.net (Hubspot)

Feltétlenül szükséges süti __cfduid
Analitikai és teljesítményt _ga_DBCT3C7B6C
értékelő
Analitikai és teljesítményt _ga
értékelő
Célzó süti
_GRECAPTCHA
Ugrás az elejére

hsforms.net (Hubspot)
Viber.com

Harmadik féltől származó
Belső

30 nap
730 nap

viber.com

Belső

730 nap

Google.com

Harmadik féltől származó

180 nap

A sütikkel kapcsolatos választási lehetőségek és a sütik letiltása
Ön dönt arról, hogy hozzájárul-e sütik alkalmazásához. Az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően a sütik használata előtt fogjuk az
Ön hozzájárulását kérni.
A legtöbb böngésző eredetileg úgy van beállítva, hogy elfogadja a HTTP-sütiket. A legtöbb böngészőn a menüsor „Súgó” funkciója
mutatja meg, hogyan tilthatja le az új sütik fogadását, hogyan kaphat értesítést az új sütikről, és hogyan tilthatja le a meglévő sütiket.
A HTML5 helyi tárhely vezérlése a böngészőn attól függ, hogy milyen böngészőt használ. A böngészőjével kapcsolatos további
információkat a böngésző saját weboldalán (gyakran a Súgó részben) találja meg. Fontos, hogy HTTP-sütik és HTML5 helyi tárhely nélkül
előfordulhat, hogy nem tudja kihasználni a Szolgáltatásainknál található összes funkciót, és hogy a Szolgáltatások bizonyos részei nem
működnek megfelelően.
Kérjük vegye figyelembe, hogy amennyiben letilt bizonyos sütiket és nyomkövető technológiákat (pl. funkcionális sütiket, Egyedi
Azonosítót), előfordulhat, hogy nem tudja kihasználni a Szolgáltatásainknál található összes funkciót, és hogy a Szolgáltatások bizonyos
részei nem működnek megfelelően. Vegye figyelembe továbbá, hogy a sütik és a nyomkövető technológiák letiltása nem jelenti azt, hogy
a Szolgáltatásaink használata során a továbbiakban egyáltalán nem fog hirdetésekkel találkozni. A Viber nem vállal felelősséget a
harmadik felek által biztosított letiltási lehetőségek hatékonyságáért.
A HTTP-sütikkel és azok letiltásával kapcsolatos további információkat talál a http://www.networkadvertising.org/choices/ és
a www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ oldalakon.
A sütikhez kapcsolódó adatgyűjtést, megosztást és hirdetési szolgáltatásokat az alábbiak szerint tilthatja le:

•

Sütibeállítások

Bizonyos webes sütiket a weboldalunk sütitájékoztatójában található „Sütibeállítások” segítségével tilthat le. További információkért és
az alapértelmezett beállításaink módosításához kattintson a különböző kategórianevekre. Az Ön által kiválasztott beállításokat egy külön
süti tárolja, amely az Ön eszközén kerül mentésre. Ha Ön egy másik eszközről látogat el weboldalunkra, más böngészőt használ, vagy ha
a jelenlegi böngészőjét visszaállítja, akkor ezek a beállítások elvesznek, és Önnek újra módosítania kell ezeket a beállításokat.
•

Böngészőbeállítások

A böngészője adatvédelmi és biztonsági beállításainak módosításával beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az blokkolja az összes sütit
vagy bizonyos sütiket, vagy jelezze, ha süti kerül beállításra. További információkat az Ön által használt böngésző támogatási oldalán
találhat. Ehhez néhány hasznos linket talál az alábbiakban:

Böngésző típusa
Chrome
Firefox
Opera
Internet Explorer
Safari
Edge
•

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences;
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/;
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
https://support.apple.com/en-il/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac;
https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

Mobileszközök:

Ha a mobileszközein le szeretné tiltani az érdeklődési körének megfelelő célzott hirdetéseket, kövesse a mobileszközre vonatkozó alábbi
utasításokat:
•

Android/iOS eszköz: Android esetén nyissa meg a Google Settings (Beállítások) alkalmazást a készüléken, majd a beállítások
átállításához válassza az „ads” (hirdetések) menüpontot. iOS 6 vagy annál újabb verziójú iOS készülékeken használja az Apple
hirdetési azonosítóját. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy hogyan korlátozhatja a hirdetések nyomon követését az azonosító
segítségével, lépjen be a készüléke beállítások menüjébe vagy látogasson el a következő weboldalakra:

iOS – https://support.apple.com/en-us/HT202074
Android – https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Az Apple App Tracking Transparency Prompt: Az Apple iOS 14.5-tel bevezette az AppTracking Transparency (ATT) keretrendszert,
mely szerint minden alkalmazásnak engedélyt kell kérnie a felhasználótól ahhoz, hogy hozzáférjen az eszköz hirdetési
azonosítójához, és felhasználja a más vállalatok alkalmazásaiból és weboldalairól származó, felhasználóra vonatkozó adatokat
célzott hirdetés vagy a hirdetések mérése céljából. A Viber lehetővé teszi, hogy Ön saját ATT Promptra reagálva jelezze a
választását. Az ATT Prompt a Viberen gyűjtött azonosítható adatoknak más vállalatok alkalmazásaiból és webhelyeiről származó
azonosítható adatokkal való, hirdetési céllal történő összekapcsolása előtt jelenik meg. Az iOS-eszköze beállítások menüjében
bármikor letilthatja ezeket a nyomkövetéseket. Amint a beállítást módosítják, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a
módosítások a mi rendszereinkben is minél hamarabb érvénybe lépjenek. Az AppTracking Transparency (ATT) keretrendszerrel
kapcsolatban további információk találhatók ITT.
Analitika: Saját mobileszköze beállítási képernyőjében a mobil alkalmazásokhoz tartozó analitikai funkciókat is letilthatja.
Régióspecifikus szabályozás: Ha Ön mint felhasználó az EGT vagy az Egyesült Királyság területén él, akkor a Viber adatvédelmi
beállításainál kikapcsolhatja az „érdeklődésalapú hirdetések engedélyezése” beállítást is (további információkért lásd Az EU régióra
vonatkozó adatvédelmi tájékoztatónkat ). Ha Ön kaliforniai felhasználó, bekapcsolhatja a „Személyes adataim értékesítésének
letiltása” lehetőséget (további információk: CCPA tájékoztató ), mely esetben nem osztjuk meg külső hirdető partnereinkkel az Ön
Egyedi Azonosítóját.
Helykövetés: Ha le szeretné tiltani a pontos helykövetési funkciót alkalmazásaink használata közben, használja a készüléke
beállításait vagy a Viber adatvédelmi beállításait.
o
o

•

•
•

•

•

Harmadik felek által biztosított letiltási lehetőség:

A fenti, külső partnereinket részletesen bemutató táblázatban megtalálhatók az általuk biztosított letiltási lehetőségekkel kapcsolatos
weboldaluk is.
A külső hirdetési hálózatokat a Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp weboldalán
elérhető eszközök segítségével tudja letiltani az ott megadott utasítások alapján.
Ugrás az elejére

További információk – Nyomkövető technológiák és Egyedi Azonosítók típusai
Sütik/HTML5 helyi tárhely A süti (amelyet helyi tároló objektumnak vagy LSO-nak is neveznek) az eszközön elhelyezett adatfájl.
A sütik különféle hálózati protokollok és technológiák, pl. HTTP (más néven „böngésző sütik”) és HTML5
segítségével hozhatók létre.

Beágyazott szkript

Egyedi azonosító

A beágyazott szkript egy programkód, amely arról gyűjt információkat, hogy Ön hogyan kommunikál a
Szolgáltatásokkal, például milyen linkekre kattint. A rendszer ideiglenesen letölti az eszközére a kódot a
hálózati szerverünkről vagy egy külső szolgáltatótól, és az csak akkor aktív, amikor a Szolgáltatásokhoz
kapcsolódik; ezt követően deaktiválódik vagy törlődik.
Az Egyedi Azonosító a felhasználó mobileszközéhez rendelt sorszám
vagy karaktersorozat.
A mobileszköz tárolja, és bármely letöltött és telepített
alkalmazással lekérdezhető.
Az alkalmazások jellemzően a szerverekkel való kommunikáció
során, azonosítás céljából kérik le ezt az azonosítót. Ez az
azonosító egy olyan tulajdonság, amely lehetővé teszi számunkra,
valamint hirdetési és marketingpartnereink, illetve szolgáltatóink
számára, hogy azonosítsák az Ön eszközét a felhasználói hirdetési
tevékenységek és preferenciák nyomon követése céljából (hogy
megtudjuk, a felhasználó mikor és milyen hirdetést nézett meg,
mikor és milyen hirdetésre kattintott, telepített-e ezt követően
alkalmazást, továbbá annak érdekében, hogy saját marketing- és
hirdetési kampányainkat relevánsabbá és személyre szabottabbá
tegyük a felhasználó számára, valamint hogy nyomon kövessük a

hatékonyságot és elemezzük a kampányokat). Jelenleg ez az
azonosító szolgál a hirdetési és marketingtevékenységek
eszközökön, illetve eszközökkel kapcsolatban történő
nyomkövetésének fő állandó eszközéül.
Ugrás az elejére

Kapcsolat
A jelen Hirdetésekre és sütikre vonatkozó szabályzattal kapcsolatos kérdés esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő
elérhetőségeken:
•
•
•
•

Online űrlapon keresztül: https://help.viber.com/en/contact .
Az alkalmazásban található „kapcsolat” űrlap segítségével.
E-mailen: privacy@viber.com
Levélben:
Viber Media S.à r.l.,
Attention: Privacy Policy Administrator
2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Ugrás az elejére
Amennyiben Ön a Hirdetésekre és sütikre vonatkozó szabályzatot nem angol nyelven olvassa, elfogadja, hogy bármely eltérés esetén az
angol nyelvű változat az irányadó.
A sütikre vonatkozó hatályos szabályzat, 2022 A Viber a sütikre vonatkozó szabályzata, 2022
A sütikre vonatkozó korábbi szabályzat, 2021 A Viber a sütikre vonatkozó szabályzata, 2021
A sütikre vonatkozó korábbi szabályzat, 2019 A Viber a sütikre vonatkozó szabályzata, 2019
A sütikre vonatkozó korábbi szabályzat, 2018 A Viber a sütikre vonatkozó szabályzata, 2018
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