A Jabil Cookie-szabályzata

A jelen Cookie-szabályzat leírja, hogy a Jabil, Inc., annak leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai
(együttesen: „Jabil” és a többes szám első személyű névmásalakok) és szolgáltatói hogyan használják a
cookie-kat annak érdekében, hogy Önnek és más felhasználóknak a leginkább releváns szolgáltatásokat
nyújtsák, beleértve a weboldalainkat, a kapcsolódó online funkciókat és az e-mail-kommunikációt.
Cookie-kat használunk
A cookie-k használata személyes adatok kezelésével járhat. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos
összes információ megtalálható Adatvédelmi szabályzatunkban, amely leírja a személyes adatok
kezelésének módját és az Ön egyéni jogait. Javasoljuk, hogy ezt a két dokumentumot együtt értelmezze.
A cookie-k segítenek abban, hogy személyre szabottabb élményt nyújthassunk Önnek, amikor
meglátogatja weboldalunkat (www.jabil.com), továbbá lehetőséget ad szolgáltatásunk fejlesztésére és
annak biztosítására, hogy Ön intuitívabb módon találja meg azt, amire szüksége van. Az alábbiakban
elmagyarázzuk, mik azok a cookie-k, és hogy pontosan mire használjuk őket.
Mik azok a cookie-k?
A cookie egy kis szövegfájl, amely egy webhely meglátogatásakor kerül a számítógépre. A webhely azokat
az információkat tárolja ebben a szövegfájlban, amelyeket az oldal következő meglátogatásakor szeretne
beolvasni. Ez gyakran olyan információ, amelyet statisztikákhoz és elemzésekhez használnak fel, és
teljesen ártalmatlan.
Maradandó és munkamenetcookie-k
A „maradandó”, illetve a „munkamenet-alapú” cookie-k között a különbséget az jelenti, hogy mennyi
ideig tárolhatók vagy érhetők el az eszközén.
•

•

A maradandó cookie-k számos célra használhatók, beleértve a felhasználók preferenciáinak és
választott lehetőségeinek megjegyzését a webhely használata során, illetve a célzott hirdetések
létrehozását. A cookie beállítása és lejárata között eltelt időt a weboldal üzemeltetője
határozza meg.
A munkamenetcookie-k lehetővé teszik a webhelyek számára, hogy felismerjék és
összekapcsolják a felhasználó műveleteit a böngészési munkamenet során. A
munkamenetcookie-k számos célra használhatók, például arra, hogy megjegyezzék, mit tett a
felhasználó a bevásárlókosárba a webhelylátogatás során.

Saját és harmadik féltől származó cookie-k
Azt, hogy a cookie „saját” vagy „harmadik” féltől származik-e, az jelöli, hogy milyen weboldal vagy
tartomány helyezte el.
•
•

A saját cookie-kat közvetlenül a felhasználó által meglátogatott webhely, azaz a böngésző
címsorában megjelenő URL-cím állítja be.
A harmadik féltől származó cookie-kat a felhasználó által meglátogatottól eltérő tartomány
állítja be. Ez általában akkor fordul elő, ha a webhely más webhelyekről származó elemeket
– például képeket, közösségimédia-bővítményeket vagy hirdetéseket – is tartalmaz.

Milyen cookie-kat használunk?
Feltétlenül szükséges cookie-k
Ezek a cookie-k a weboldal működéséhez szükségesek, és nem kapcsolhatók ki a rendszereinkben.
Ezeket általában csak az Ön által végzett, szolgáltatási kérelemnek minősülő műveletekre válaszul állítja
be az oldal, ilyen például az adatvédelmi beállítások megadása, a bejelentkezés vagy az űrlapok kitöltése.

Ön beállíthatja, hogy a böngészője blokkolja ezeket a cookie-kat, vagy figyelmeztesse az elhelyezésükkel
kapcsolatban, de ilyen esetben a webhely egyes részei nem fognak működni. Az ilyen cookie-k
személyazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

Funkcionális cookie-k
Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal jobb funkcionalitást és személyes beállításokat
biztosítson. Ezeket mi is beállíthatjuk, vagy megtehetik olyan harmadik fél szolgáltatók, akiknek a
szolgáltatásait hozzáadtuk oldalainkhoz. Ha nem engedélyezi ezeket a cookie-kat, akkor előfordulhat,
hogy ezek a szolgáltatások vagy azok egy része nem fog megfelelően működni.
Teljesítménycookie-k
Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy megszámoljuk a látogatásokat és a forgalomforrásokat, továbbá
mérhessük és javíthassuk webhelyünk teljesítményét. A segítségükkel megtudhatjuk, mely oldalak a
legnépszerűbbek és a legkevésbé népszerűek, és láthatjuk, hogyan mozognak a látogatók a webhelyen.
A cookie-k csak összesített – éppen ezért névtelen – információkat gyűjtenek. Ha nem engedélyezi
ezeket a cookie-kat, akkor nem tudjuk meg, hogy mikor látogatta meg a webhelyünket, és nem tudjuk
nyomon követni a webhely teljesítményét.
Célzó cookie-k
Ezeket a cookie-kat hirdetési partnereink helyezhetik el a webhelyünkön keresztül. Ezeket a vállalatok
felhasználhatják arra, hogy profilba rendezzék az Ön érdeklődési köreit, és releváns hirdetéseket
jelenítsenek meg más webhelyeken. Közvetlenül nem tárolnak személyes adatokat, hanem a böngésző
és az internetes eszköz egyedi azonosításán alapulnak. Ha nem engedélyezi ezeket a cookie-kat, akkor
kevésbé célzott hirdetéseket kap majd.
Analitikai cookie-k
Ezek a cookie-k segítenek a weboldal tulajdonosainak felmérni, hogy a felhasználók hogyan érintkeznek
a weboldal tartalmával, és a felhasználó hogyan navigál a weboldalak között. Az analitikai cookie-k
JavaScript-címkéket (könyvtárakat) biztosítanak a weboldal tulajdonosainak, hogy adatokat
rögzítsenek a felhasználó által megtekintett oldalról, például az oldal URL-címét.
Az alábbiakban részletes leírást talál az általunk a weboldalon gyűjtött cookie-król.
Cookie neve

A cookie célja

Megőrzési idő

SNID

Analitikai követés

2 év

visitor_id700973

Potenciális vásárló nyomon
követése

10 év

_gid

Analitikai követés

1 nap

_ga

Analitikai követés

2 év

_vwo_ds

Látogatói viselkedés nyomon
követése

1 hónap

_vis_opt_test_cookie

Látogatói viselkedés nyomon
követése

Ez a munkamenet

_vwo_ssm

Látogatói viselkedés nyomon
követése

10 év

_vwo_uuid_v2

Látogatói viselkedés nyomon
követése

1 év

_vis_opt_s

Látogatói viselkedés nyomon
követése

90 nap

_dc_gtm_UA-28807375-1

Analitikai követés

1 nap

_vwo_sn

Látogatói viselkedés nyomon
követése

1 nap

_vwo_uuid

Látogatói viselkedés nyomon
követése

10 év

_gat_UA-28807375-1

Analitikai követés

1 nap

_gcl_au

Célzott hirdetések

90 nap

lpv700973

Potenciális vásárló nyomon
követése

1 nap

Milyen adatokat gyűjtünk?
A cookie-k lehetővé tehetik számunkra vagy partnerünk számára, hogy az alábbi információkat gyűjtsük
Önről:

•

az eszközre vonatkozó adatok (beleértve az eszközazonosítót, a MAC-címet, az IP-címet, az
operációs rendszert, az eszközbeállításokat, különösen a nyelvi beállításokat, a
képernyőfelbontást, a webböngésző típusát),

•

a weboldalainkon tett látogatásaira vonatkozó adatok (pl. a látogatás ideje és hossza, dátum,
weboldalainkon meglátogatott aloldalak, keresési adatok),

•

a megtekintett hirdetésekkel kapcsolatos információk, beleértve a kattintott linkek adatait is.

Mi az adatkezelés jogalapja?
A következőkre támaszkodunk:
– jogos érdekünk (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, f) pont), hogy a lehető legjobb weboldalt biztosítsuk
felhasználóinknak;
– az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, a) pont) a marketingszolgáltatások elvégzéséhez
és további adatok gyűjtéséhez.
Az adatkezelés jogalapjával kapcsolatos további részletekért olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat.

Hogyan kezelhetem vagy törölhetem a cookie-kat?
Választhat, hogy elfogadja-e a cookie-kat vagy sem, továbbá dönthet, hogy milyen típusú cookie-kat
kíván elfogadni. A cookie-kat bármikor törölheti. Egyes böngészők lehetővé teszik az összes tárolt cookie
megtekintését, vagy beállíthatók úgy, hogy automatikusan elutasítsák a cookie-kat. Ennek mikéntjéről

a böngésző súgómenüjében és/vagy dokumentációjában tájékozódhat. Az alábbi linkeken útmutatást
talál arról, hogyan törölheti vagy blokkolhatja a cookie-kat a leggyakoribb böngészőkben.
Chrome
Firefox
Safari
Windows Edge
Felhívjuk figyelmét, hogy a böngészője módosításai – például a cookie funkció letiltása –
megakadályozzák a webhely egyes részeinek megfelelő működését.

Harmadik felek, akikkel megoszthatjuk az adatokat
Harmadik fél webes elemzési szolgáltatásait, például a Google Analytics szolgáltatást használhatjuk
annak elemzésére, hogy a felhasználók hogyan használják a szolgáltatásokat. Ezek a szolgáltatók cookietechnológiákat használnak az Ön használati és navigációs adatainak gyűjtésére, hogy értékeljék a
szolgáltatásokkal folytatott interakcióit. Ha meg szeretné akadályozni, hogy a Google Analytics
elemzési célra használja az Ön adatait, akkor ide kattintva telepítheti a Google Analytics tevékenységét
letiltó böngészőbővítményt.
Harmadik fél hirdetési partnereket is felhasználhatunk arra, hogy személyre szabjuk a szolgáltatások
használata során megjelenő tartalmakat, és személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg. Ezek a
szolgáltatók hozzánk hasonlóan cookie-technológiákat használnak, hogy az Ön online használati és
navigációs adatai alapján (mint például a korábbi böngészőtevékenység) személyre szabott tartalmat és
hirdetéseket jelenítsenek meg, és beszámoljanak a tartalom hatékonyságáról az interakció kiváltásában
vagy a felhasználó szolgáltatásainkhoz való irányításában. Ha további információt szeretne a személyre
szabott böngészőhirdetésről és arról, hogy miként ellenőrizheti a cookie-k elhelyezését a személyre
szabott hirdetések küldéséhez a számítógépén, akkor látogasson el a Network Advertising Initiative
fogyasztói leiratkozási linkjére vagy a Digital Advertising Alliance fogyasztói leiratkozási linkjére, ahol
leiratkozhat az ezekben a programokban részt vevő vállalatoktól érkező személyre szabott hirdetések
fogadásáról. Ha le szeretne iratkozni a hirdetések megjelenítésével kapcsolatban nyújtott Google
Analytics szolgáltatásról, vagy szeretné személyre szabni, akkor látogasson el a Google Ads beállítási
oldalára.
Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti letiltási linkek egyikét sem mi kezeljük, és nem vagyunk felelősek az
ilyen mechanizmusok használatával hozott döntésekért, illetve a mechanizmusok folyamatos
rendelkezésre állásáért vagy pontosságáért.
A Cookie-szabályzat módosításai
A Cookie-szabályzat minden jövőbeni módosítását ezen az oldalon tesszük közzé. A különböző
módosítások az oldal alján jelennek meg. Ha a változás az Ön számára releváns, értesíteni fogjuk.
Kapcsolatfelvétel
Ha bármilyen kérdése van Cookie-szabályzatunkkal kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk e-mailben
a privacy@jabil.com címen.
Kérjük, olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat is, hogy többet tudjon meg arról, hogyan gyűjtjük,
használjuk és védjük a személyes adatokat.
A jelen Cookie-szabályzat 2021. július 12-én frissült.

