SÜTI (COOKIE) TÁJÉKOZTATÓ
MYGLO.HU WEBOLDAL

A sütikről:
A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a
felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre
feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön
engedélyére van szükségünk. Jelen weboldal kizárólag a weboldal működése érdekében szükséges és analitikai
sütiket használ.
Sütinyilatkozat:
Az elengedhetetlen sütik a weboldal böngészéséhez, az egyes alapvető funkciók használatához szükségesek, többek
között lehetővé teszik a felhasználó által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek
megjegyzését. A weboldal ezen sütik alkalmazása nélkül nem tud megfelelően működni. Az alapműködést biztosító
és munkamenet sütik megkönnyítik a weboldal használatát, amelynek érdekében a felhasználó azonosítása nélkül
gyűjtenek információt a weboldal használatáról. Felhívjuk figyelmét, hogy ezen sütik alkalmazása nélkül nem
garantált a weboldalunk kényelmes, minden funkcióra kiterjedő használhatósága! Az analitikai sütik elősegítik a
weboldal későbbi optimalizációját a felhasználói szempontok alapján.
Elengedhetetlen sütik:
Név

Szolgáltató

Süti leírása

Lejárat

XSRF-TOKEN

myglo.hu

a "CSRF/XSRF-TOKEN" sütit az oldalon levő
különböző űrlapok esetén használjuk és az ún.
"Cross-Site Request Forgery" elleni védekezéshez
szükséges; használatának célja az, hogy más ne
tudjon a felhasználó nevében űrlapot beküldeni

A süti a weboldal elhagyását
követő 2 órán belül törlődik a
gépéről

bat-age-gate

myglo.hu

Az agegate (látogatók életkorának ellenőrzése)
teljesítettségének állapotát ellenőrző süti.

A munkamenet végén törlődik
vagy az “Emlékezz rám” funkció
esetén 24 óra után.

glo_session

myglo.hu

A munkamenetet tároló süti.

A weboldal elhagyása után fél
órával.

ng-cc-accepted

myglo.hu

A felhasználó által megadott sütikezelési
beállítások mentése

11 hónap

ng-cc-analytics

myglo.hu

A sütikezelő analitikai sütik állapotát tárolja. (Be
vagy ki vannak kapcsolva)

11 hónap

Analitikai sütik:
Név

_ga

Szolgáltató

Google Analytics

Süti leírása
Az egyes felhasználók (pontosabban az egyes
böngészők) megkülönböztetésére szolgál.

Lejárat

2 év

Név

Szolgáltató

Süti leírása

Lejárat

_gat

Google Analytics

A lekérések kontrollját szolgálja nagy forgalmat
lebonyolító weboldalak esetén.

_gid

Google Analytics

Az egyes felhasználók elkülönítésére szolgál. Egy
egyedi felhasználói munkamenet-azonosítót tárol. 1 nap

1 perc

