COOKIE-KEZELÉSI SZABÁLYZAT
(Frissítve: 2021. január)

A jelen Cookie-kezelési szabályzat (a továbbiakban: „Cookie-szabályzat”) azokra a webhelyekre és
alkalmazásokra vonatkozik (a továbbiakban: a „Webhelyek”), amelyeket a BELIEVE SAS vagy
valamelyik leányvállalata tesz közzé, beleértve a TUNECORE szolgáltatást (a továbbiakban: „Believe”,
„Mi” vagy ennek ragozott alakjai), amelyeket művészek, producerek, menedzserek, független
lemezkiadók, ügyfelek, rajongók vagy más látogatók használnak (a továbbiakban „Ön” vagy ragozott
alakjai). A szabályzat ismerteti a webhelyeinken használt cookie-kkal kapcsolatos összes fontos
információt.
1. Miért van szükség Cookie-kezelési szabályzatra?
A jelen Cookie-kezelési szabályzat célja, hogy tájékoztassuk Önt a Webhelyeinken aktív cookie-król, a
cookie-k elfogadásával vagy elutasításával kapcsolatos jogairól, illetve ezek következményeiről,
valamint a cookie-k céljáról és a megőrzésük időtartamáról.
2. Mik azok a cookie-k?
A cookie-k (vagy nyomkövetők) számítógépes fájlok, amelyek bizonyos mennyiségű információt
tárolnak az Ön eszközein (számítógépén, okostelefonján vagy táblagépén), amikor valamelyik
Webhelyünkre látogat. A cookie-k azért hasznosak, mert lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük
az Ön eszközét/terminálját, amikor visszatér a Webhelyeinkre. Így jobb felhasználói élményben lehet
része, hatékonyabban böngészhet a Webhelyeinken, és személyre szabott szolgáltatást nyújthatunk
Önnek, például a preferenciáival kapcsolatos információk tárolásával, hogy felismerhessük Önt a
későbbi látogatásaikor. Külső vállalatok is elhelyezhetnek cookie-kat, például látogatottságmérési
vagy hirdetési célokból, amikor ellátogat a Webhelyeinkre. Általában csak a cookie kibocsátója
olvassa vagy módosítja az abban tárolt információkat. Ezen külső vállalatok listája elérhető a
Webhelyeinken (módosítandó, ha a Beállítási központban jelenik meg).
3. Mi a Believe szerepe?
A Webhelyeink szerkesztőjeként Mi vagyunk felelősek az általunk azokon tárolt cookie-k kezeléséért,
illetve Mi vezéreljük a külső vállalatok által tárolt cookie-kat. Amikor egy külső vállalattal együtt
határozzuk meg a felhasznált cookie-k célját, a külső vállalattal közösen vagyunk felelősek az adatok
kezeléséért. Ha külső felek alvállalkozóként működnek, akkor a Mi nevünkben járnak el (pl.
reklámügynökségek).
4. Hogyan adhatom meg a cookie-beállításaimat?
A cookie-k elfogadását és elutasítását a Beállítási központban adhatja meg, amely a Webhely
bármely oldaláról elérhető. Választásait/beállításait bármikor megváltoztathatja. Bizonyos beállítások
módosítása vagy elutasítása hatással lehet a Webhelyek megfelelő működésére. A cookie-k
elfogadása az Ön hozzájárulásának minősül. Ha a Beállítási központ bezárásával folytatja a
böngészést, azzal minden cookie-t elutasít. A Beállítási központban kínált konfigurációs lehetőségek
mellett az Ön dönthet úgy is, hogy az adott eszközhöz kapcsolódóan használ bizonyos cookie-kat.
További információkért lépjen velünk kapcsolatba: http://www.allaboutcookies.org/. Emlékeztetjük
Önt, hogy ez hatással lehet a Webhelyek bizonyos promócióinak vagy funkciónak elérhetőségére. A
Webhelyeink nem feltétlenül kompatibilisek a böngészőalapú követésletiltási jelekkel.
5. Mely cookie-k feltétlenül szükségesek?
A technikai cookie-k feltétlenül szükségesek, hogy lehetővé tegyék Önnek a navigálást, a Webhelyek
funkcióinak használatát, illetve a biztonságos területek elérését (például a fiókja/ügyfélterülete
elérését). Ezek a Webhelyeken végzett műveletei hatására aktiválódnak. Nem tárolnak semmilyen
személyes adatot, és a használatukhoz nem szükséges az Ön hozzájárulása. Ezen cookie-k nélkül

bizonyos funkciókat nem tudunk biztosítani. A böngészőjében beállíthatja ezeknek a cookie-knak a
letiltását, azonban ekkor a Webhely bizonyos részei nem fognak működni.
Ezek a cookie-k a következőket teszik technikailag lehetővé:
-

-

Az Ön beállításainak mentése a Beállítási központban;
Az Ön általi hitelesítés és a hitelesítés védelme (például robotok általi vagy váratlan
hozzáférési kísérletek korlátozása);
A bevásárlókosár tartalmának megőrzése a memóriában egy kereskedői webhelyen, illetve a
vásárlást követően a termék(ek) és/vagy szolgáltatás(ok) kiszámlázása Önnek;
A felület személyre szabása (nyelv kiválasztása vagy egy szolgáltatás megjelenése), ha az ilyen
személyre szabás a szolgáltatás szerves és elvárt része. Ezek a cookie-k az eszköz specifikus
jellemzőiről automatikusan összegyűjtött adatok (például az IP-cím) alapján létrehoznak egy
azonosítót. Ezzel az azonosítóval lehetővé válik az eszközök újból felismerése;
A kommunikációs szolgáltatás nyújtásában közreműködő eszközök terhelésének elosztása;
Fizetős webhelyek esetén az ingyenes hozzáférés korlátozása bizonyos tartalmakra (előre
meghatározott mennyiségre és/vagy korlátozott időtartamra);
Közönségmérés (csak olyan esetekben, amikor nem szükséges hozzájárulás), ha:
o A cookie-k szigorúan a Webhelyek közönségének mérésére vannak korlátozva
(teljesítménymérés, navigációs problémák észlelése, technikai teljesítmény vagy
ergonómia optimalizálása, szükséges kiszolgálói teljesítmény becslése, megtekintett
tartalmak elemzése), kizárólagosan a saját felhasználásunkra;
o Nem teszik lehetővé az Ön navigálásának globális követését egyéb webhelyeken vagy
alkalmazásokban;
o Az összegyűjtött adatok csak névtelen statisztikák készítésére használhatók fel;
o Az összegyűjtött adatok nem vethetők össze más adatokkal és nem továbbíthatók
külső feleknek.

6. Mely cookie-k választhatóak?
-

Látogatottságmérési vagy elemzési célokra szolgáló cookie-k: Olyan információkat
gyűjtenek, amelyekből megismerhetjük, Ön hogyan használja a Webhelyeket (például melyek
a leggyakrabban látogatott oldalak, illetve megjelenik-e hibaüzenet a webhelyen).
Hozzájárulás szükséges a használatukhoz, ha a cookie-t küldő partnerek azt jelzik, hogy újból
felhasználják az adatokat a saját céljaikra.

-

Hirdetési teljesítményt mérő cookie-k: a közönség és a termékfejlesztés elemzése, beleértve
a hirdetések teljesítményét, valamint a személyre szabott tartalmak és hirdetések
hatékonyságának mérését.
Tartalmak teljesítményét mérő cookie-k: a közönség, a teljesítmény és a hatékonyság
elemzése és mérése azon tartalmak esetében, amelyeket Ön megtekintett, vagy amelyekkel
valamilyen műveletet végzett. A cookie-kat a meglévő termékek, tartalmak és szoftverek
fejlesztésére, illetve új termékek létrehozására használhatjuk fel.
Piackutatást lehetővé tévő cookie-k közönségadatok létrehozásához: ezek a cookie-k
lehetővé teszik a külső partnerek számára, hogy többet tudjanak meg a Webhelyeket
látogató, alkalmazásokat használó és hirdetéseket megtekintő közönségről.

-

-

7. Milyen funkcionális cookie-kat használunk a személyre szabottabb felhasználói élmény
nyújtásához? Ezek a cookie-k olyan információkat tárolnak Önről, mint például az ország, ahonnan a
Webhelyet látogatja, a használt nyelv, illetve a régió, ahol Ön tartózkodik. Ezen információk alapján
jobb felhasználói élményt tudunk nyújtani az Ön választásainak megfelelően. A cookie-k által gyűjtött
adatok névtelenné tehetők. A cookie-k nem használhatók a más webhelyeken végzett böngészési

tevékenység nyomon követésére. A cookie-kat Mi vagy a Webhelyek oldalain használt
szolgáltatásokat nyújtó külső felek aktiválhatják. Ha Ön elutasítja ezeket, előfordulhat, hogy a
Webhely szolgáltatásai vagy azok egy része nem fog megfelelően működni.
-

Eszközön/terminálon tárolt információk tárolására és/vagy elérésére szolgáló cookie-k:
ezek az Ön eszközének/termináljának vagy egyéb információinak az azonosítói, amelyeket
közvetlenül az Ön eszközén/terminálján tárolnak vagy érnek el a partnerek.
Az Ön vagy az Önnel egy háztartásban élők különböző eszközeinek/termináljainak
összekapcsolására szolgáló cookie-k.
Precíz földrajzi helymeghatározásra szolgáló cookie-k: precíz földrajzi helymeghatározási
adatokat gyűjtenek és kezelnek (néhány méteres pontossággal) egy vagy több célra.
Offline adatforrások egyeztetésére és kombinálására szolgáló cookie-k: lehetővé teszik az
offline gyűjtött adatok kombinálását az online gyűjtött adatokkal egy vagy több célra.
A terminál jellemzőinek aktív elemzését azonosítási célból lehetővé tevő cookiek: lehetővé teszik a külső partnereknek, hogy a terminál aktív elemzésén keresztül
összegyűjtött adatok felhasználásával létrehozzanak egy azonosítót bizonyos jellemzők
azonosítására (például betűtípus vagy képernyőfelbontás). A létrehozott azonosító alapján a
terminál újbóli felismerésére is használhatóak.

8. Mely cookie-k szolgálnak a hirdetések célzására?
Ezek a cookie-k az Ön böngészési szokásairól gyűjtenek információkat, hogy a megjelenített
hirdetések az érdeklődésének jobban megfeleljenek. Arra szolgálnak, hogy korlátozzák a hirdetések
vagy hirdetési kampányok megjelenítéseinek számát, és hogy mérjék ezeknek a hatékonyságát.
Ezeket általában egy külső reklámügynökség helyezi el a Mi hozzájárulásunkkal. Rögzítik a felhasználó
meglátogatott webhelyeket, és ezt az információt megoszthatják hirdetőkkel. Ezek a cookie-k
gyakran a webhely valamely külső szervezet által nyújtott szolgáltatásához kapcsolódnak. Ha nem
fogadja el ezeket a cookie-kat, a hirdetései kevésbé lesznek célzottak.
-

-

Lehetővé teszik szabványos hirdetések kiválasztását: a megtekintett szerkesztői tartalom, a
használt alkalmazás, a hozzávetőleges tartózkodási hely (legalább 500 méter sugarú kör), az
Ön által használt terminál típusa, az IP-cím, az URL-cím stb. alapján.
Továbbá lehetővé teszik személyre szabott profil létrehozását, valamint hirdetések vagy
személyre szabott tartalmak kiválasztását: az Ön érdeklődési köre alapján (az Ön
tevékenységének, érdeklődési köreinek, webhelyeinek, alkalmazásainak vagy megtekintett
tartalmainak, demográfiai vagy tartózkodásihely-adatainak gyűjtése alapján).
Termékfejlesztésre szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k lehetővé teszik a külső partnereknek,
hogy az információk felhasználásával a meglévő termékeiket új szolgáltatások hozzáadásával
fejlesszék. Emellett lehetővé teszik új termékek fejlesztését, valamint új modellek és
algoritmusok létrehozását gépi tanulás használatával.

9. Mik azok a közösségi hálókról és/vagy zenei platformokról származó cookie-k?
Ezek a cookie-k lehetővé teszik Önnek, hogy tartalmakat osszon meg a közösségi hálókon (Facebook,
Twitter, Instagram, Google Plus, Pinterest stb.) és/vagy zenei platformokon (Deezer, Spotify, Apple
Music stb.). Ezeket a cookie-kat nem a BELIEVE vezérli. Ha nem használja a megosztási gombokat
vagy a kapcsolódó alkalmazásokat, akkor is előfordulhat, hogy a közösségi hálók követik az Ön
navigálását, ha közben a munkamenete/fiókja meg van nyitva a számítógépén. Az adatgyűjtés
kapcsolódhat hirdetési vagy célzási tevékenységekhez az egyes közösségi hálók adatvédelmi vagy
titoktartási szabályzatának megfelelően.
A választható cookie-kat elfogadhatja vagy elutasíthatja, és a Beállítási központban bármikor
módosíthatja a beállításait.

10. Mennyi ideig őrizzük meg a cookie-kat?
A cookie-kat 6 hónapig tároljuk, bizonyos látogatottságmérési cookie-k kivételével, amelyeket 13
hónapig tárolunk (csak olyanokat, amelyekhez nincs szükség hozzájárulásra).
További információt az Adatvédelmi szabályzatunkban talál.

