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Adatgyűjtés 
    

 

Funkcioná
lis 

Parancsprogram/cookie/adat
gyűjtő jel 

Domain Leírás 

 
 

Cookie toyota-forklifts.hu 
shop.toyota-
forklifts.hu(aloldal
ak) 

 
Funkcionális cookie az 
interakció és a weblap 
használatának 
megkönnyítésére. Megjegyzi 
például a felhasználó 
bejelentkezési adatait, a 
választott országot és 
nyelvkombinációt, valamint 
az online kérdőív kitöltését 
(vagy annak elmaradását).  

 

 Javascript 
 

Livechatinc.com Ez a parancsprogram 
indítja el a web-chat 
funkciót, amelynek 
használatával online 
cseveghet az 
ügyfélszolgálat 
munkatársával.  
 

 
Elemzés  

 

   

 Javascript Hotjar  
Elemzés, címke és 
cookiesáv kezelése. Ez a 
parancsprogram méri a 
weblap adatait, így 
bepillantást enged 
annak hatékonyságába 
és minőségébe.  
 

 

Google 
Analytics  

Javascript google-
analytics.com  

Elemzés. Ez a 
parancsprogram egyetlen 
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  cookie segítségével egy 
egyedi azonosítóval 
ruházza fel a látogatót. Ez 
egy véletlenszerűen 
létrehozott szám. Az 
azonosító létrehozása és a 
cookie-ban történő 
tárolása után minden 
látogatáskor elküldésre 
kerül a Google Analytics 
részére. Az azonosítót a 
Google Analytics 
szerverek használják a 
felhasználók számának, az 
egyes munkameneteknek 
és a kampányadatok 
begyűjtésére. Az 
információt nem osztjuk 
meg harmadik felekkel, és 
a rendszer nem használ 
IP-cím adatokat.  
 

Google 
Adwords 
konverzió  
 

Javascript googleadservices.
com  
 

Ez a parancsprogram segít 
követni a weblap 
forgalmát, így bepillantást 
enged a Google Adwords 
kampányok 
hatékonyságába és 
minőségébe.  
 

Marketing    

Google 
dinamikus 
remarketi
ng 

Javascript doubleclick.net Követés és 
visszaértékesítés. Ez a 
(parancsprogram 
segítségével elhelyezett) 
cookie reklámcéllal gyűjt 
részletes információkat a 
megjelenített 
reklámkampányok 
anonimizált követéséhez 
és az anonimizált 
adatgyűjtéshez. Ez az 
adatgyűjtés az ország- és 
nyelvkombinációra és az 
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ezzel a kombinációval 
keresett termékre 
vonatkozik, hogy egy 
külső weblapon a 
megfelelő tartalmú és 
nyelvű reklámokat 
lehessen megjeleníteni, 
különös tekintettel a 
Google Display hálózat 
(GDN) szöveges 
hirdetéseire. 
 

Facebook 
egyéni 
célközöns
ég 

Javascript Facebook.com Követés és 
visszaértékesítés. Ez a 
(parancsprogram 
segítségével elhelyezett) 
cookie reklámcéllal gyűjt 
részletes adatokat a 
közösségi médiabeli 
reklámkampányok 
anonimizált követéséhez 
és az anonimizált 
adatgyűjtéshez. Ezen kívül 
a cookie azt is biztosítja, 
hogy közösségi média 
vezérlőeleme is 
megfelelően működjön a 
honlapon.  
 

Hubspot  Hubspot.com Követés és 
visszaértékesítés. Ez a 
(parancsprogram 
segítségével elhelyezett) 
cookie reklámcéllal gyűjt 
részletes információkat a 
megjelenített 
reklámkampányok 
anonimizált követéséhez 
és az anonimizált 
adatgyűjtéshez. Ez az 
adatgyűjtés az ország- és 
nyelvkombinációra és a 
kombinációval keresett 
termékre vonatkozik, 
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hogy egy külső weblapon 
a megfelelő tartalmú és 
nyelvű reklámokat 
lehessen megjeleníteni.  
 

Webpowe
r 

Javascript Webpower.com Követés és 
visszaértékesítés. Ez a 
(parancsprogram 
segítségével elhelyezett) 
cookie reklámcéllal gyűjt 
részletes információkat a 
megjelenített 
reklámkampányok 
anonimizált követéséhez 
és az anonimizált 
adatgyűjtéshez. Ez az 
adatgyűjtés az ország- és 
nyelvkombinációra és a 
kombinációval keresett 
termékre vonatkozik, 
hogy egy külső weblapon 
a megfelelő tartalmú és 
nyelvű reklámokat 
lehessen megjeleníteni.  
 

 


