
 

 

2018.04.09. 01:11 

[AGCO Cookie Policy (EU) 180409.docx] 

  

 

COOKIE SZABÁLYZAT 
 

Jelen Cookie Szabályzat a jelen Szabályzat végén felsorolt weboldalakra vonatkozik, amelyeket az 
AGCO Corporation („AGCO”) működtet vagy ellenőriz. 
 
Mik azok a cookie-k? 
 
A cookie-k kicsi szövegfájlok, amelyek egy weboldal meglátogatása esetén a számítógépen vagy más 
eszközön tárolódhatnak el. Általában arra használják őket, hogy webhelyeket működtessenek, 
nyomon kövessék a weboldalon belüli mozgásait, emlékezzenek a bejelentkezési adataira, stb. 
 
Különböző típusú cookie-k vannak, amelyek eredetük, funkciójuk és élettartamuk alapján 
különböztethetők meg. A cookie-k fontosabb jellemzői a következők:  
 

 Az első féltől származó cookie-k azok, amelyeket a meglátogatott weboldal tárol, míg a 
harmadik féltől származó cookie-kat nem a meglátogatott weboldal tárolja. Felhívjuk 
figyelmét, hogy nem ellenőrizzük a harmadik felek adatgyűjtését vagy az adatok további 
felhasználását. Harmadik féltől származó cookie-kat használhatunk olyan célokra, amelyek 
magukban foglalják a társadalmi figyelést (vagyis harmadik fél általi közösségi 
médiaszolgáltatásokból származó információkat kaphatunk, amennyiben ezek az információk 
relevánsak a márkánk szempontjából). Az ilyen cookie-kat az alábbiak szerint szabályozhatja. 

 

 A szükséges sütik szükségesek a weboldal megfelelő technikai működéséhez (például 
lehetővé teszik, hogy mozogjon a webhelyen és használja a funkcióit). 

 

 A teljesítmény cookie-k adatokat gyűjtenek egy webhely teljesítményéről, például a 
látogatók számáról, a webhelyen töltött időről és a hibaüzenetekről. 

 

 A funkcionális cookie-k növelik a weboldal használhatóságát emlékezve választásaira 
(például nyelv, régió, bejelentkezés, stb.). 

 

 A célzott/hirdetési cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy személyre szabott 
hirdetéseket küldjön Önnek. 

 

 A munkamenet cookie-k ideiglenes cookie-k, amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek, 
miközben a tartós vagy állandó cookie-k az eszközön maradnak, amíg manuálisan nem 
törli őket, vagy addig, amíg böngészője nem törli őket a tartós cookie-fájlban megadott 
időtartam alapján. 

 
A cookie-k valamennyi aspektusáról további információk a következő oldalon találhatók: 
www.allaboutcookies.org. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az AGCO nem kötődik a harmadik fél ezen 
webhelyéhez, és nem vállal érte felelősséget. 
 
Miért használunk cookie-kat? 
 
A cookie-kat használhatjuk arra, hogy: 

 javítsuk weboldalunk használatát és funkcionalitását; 

 hozzáigazítsuk weboldalunkat és termékeinket az Ön igényeihez és preferenciáihoz; 

 feldolgozzuk megrendeléseit; valamint 

 elemezzük, hogyan használják honlapunkat, és anonim, csoportos statisztikai adatokat 
gyűjtsünk össze. 

 
Az összegyűjtött adatokat nem használjuk felhasználói profilok létrehozására. 

http://www.allaboutcookies.org/
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Milyen típusú cookie-kat használunk? 
 
Az AGCO weboldalain használt cookie-kat a jelen Szabályzat 1. mellékletében található táblázatok 
tartalmazzák. 
 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy személyes adatainak feldolgozása a cookie-k vonatkozásában és 
más célokra az Adatvédelmi Szabályzatunk szerint történik http://www.agcocorp.com/privacy.html. 
 
Ezen túlmenően webjelzőket (vagy egyértelmű GIF-eket) és más hasonló technológiákat is 
használhatunk a cookie-k mellett, vagy azokkal kombinálva. A webjelző általában egy átlátszó 
grafikus kép (általában 1 pixel x 1 pixel), amelyet egy webhelyen vagy e-mailben helyeznek el, és 
segít megérteni honlapunk látogatóinak viselkedését. További információk a webjelzőkről a következő 
oldalon találhatók: http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az 
AGCO nem kötődik a harmadik fél ezen webhelyéhez, és nem vállal érte felelősséget. 
 
Az AGCO honlapjai közül sok a Google Analytics-ot, a Google, Inc. („Google”) webes elemzési 
szolgáltatását használja. A Google Analytics „cookie-kat” használ, amelyek szöveges fájlokat 
helyeznek el a számítógépére, hogy segítse elemezni a webhely felhasználók általi felhasználását. A 
cookie által generált információkat a weboldal használatáról (beleértve az IP-címet is) a Google az 
Egyesült Államok szervereire továbbítja és ott tárolja.  
 
A Google ezt az információt a weboldal Ön általi használatának értékelésére, a weboldal-
tevékenységekre vonatkozó jelentések weboldal üzemeltetők számára történő összeállítására, és 
más szolgáltatásokat nyújtására használja a weboldal-tevékenységekkel és internethasználattal 
kapcsolatban. A Google ezeket az információkat harmadik félnek is továbbíthatja, amennyiben arra 
jogszabály kötelezi, vagy ha az ilyen harmadik felek az adatokat a Google nevében feldolgozzák. A 
Google nem társítja az IP-címét a Google által tárolt egyéb adatokhoz. Elutasíthatja a cookie-k 
használatát a megfelelő beállítások kiválasztásával a böngészőben, de kérjük, vegye figyelembe, 
hogy ha ezt megteszi, előfordulhat, hogy nem tudja majd használni a webhely összes funkcióját. Az 
AGCO bármely weboldalának használatával Ön hozzájárul a Google által a fent említett módon és 
célok elérése érdekében végzett adatkezeléshez. 
 
További információkért látogassa meg a http://www.google.com/analytics/ weboldalt. 
 
Hogyan szabályozhatja a cookie-kat és a webjelzőket?  
 
A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat. A böngészőjétől függően 
beállíthatja, hogy a böngésző figyelmeztesse Önt, mielőtt elfogadja a cookie-kat, vagy beállíthatja, 
hogy letiltsa őket. Kérjük, kattintson a böngésző „súgó” gombjára (vagy hasonlóra), hogy többet 
megtudjon arról, hogyan teheti ezt meg. 
 
A cookie-k letiltása hatással lehet weboldalainkkal kapcsolatos tapasztalatára. 
 
Ha különböző eszközöket használ a webhelyek eléréséhez, akkor biztosítania kell, hogy minden 
egyes eszköz böngészőjében beállítsa a cookie preferenciáit. 
 
További információk a cookie-k kezeléséről a következő oldalon találhatók: 
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az AGCO nem 
kötődik a harmadik fél ezen webhelyéhez, és nem vállal érte felelősséget. 
 
Ezenkívül a cookie-kat letilthatja a következő webhelyeken egyikén, illetve kiválaszthatja, hogy melyik 
vállalati cookie-kat szeretné letiltani: http://www.aboutads.info/choices/#completed and 
http://www.youronlinechoices.com/. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az AGCO nem kötődik a 
harmadik fél ezen webhelyeihez, és nem vállal értük felelősséget. 
 
  

http://www.agcocorp.com/privacy.html
http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/
http://www.google.com/analytics/
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
http://www.aboutads.info/choices/#completed
http://www.youronlinechoices.com/
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Webhelyek, amelyekre vonatkozik a jelen Szabályzat 
 
Jelen Szabályzat az AGCO által működtetett vagy ellenőrzött webhelyekre vonatkozik, amelyeket a 
jelen Szabályzat 2. melléklete tartalmaz. 
 
 
 
Utolsó módosítás ideje: 23/05/2018 
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1. melléklet 
 

Az AGCO weboldalain használt cookie-k áttekintése 
 
 
Mindenképp szükséges cookie-k 
 

Név Cél és tárolt adatok Lejárat 
__cfduid Ez a cookie a Cloudflare szolgáltatásokhoz használatos. Ez egy olyan 

biztonsági cookie, amely azonosítja az egyes ügyfeleket a megosztott 
IP-cím mögött, és egyenként alkalmazza rájuk a biztonsági 
beállításokat. Nem kapcsolható ki. Nem tartalmaz személyes 
adatokat.  

2019.03.28. 

__RequestVerificationToken Ez egy hamisítás elleni cookie, amelyet ASP.NET MVC technológiák 
segítségével készített webes alkalmazások állítanak be. Arra 
tervezték, hogy megakadályozza tartalom felhatalmazás nélküli 
elhelyezését a webhelyen, amely Cross-Site Request Forgery 
(Kereszttelepítési kérelem hamisítás) néven ismeretes. Nem tartalmaz 
információt a felhasználóról, és a böngésző bezárásakor törlődik. 

Munkamenet 

_icl_current_language Ez a cookie-név egy WordPress többnyelvű pluginhez kapcsolódik a 
WPML-ből. A weboldal nyelvi értékét tárolja.  Ha a cookie egy 
felhasználói műveletre vagy kérésre válaszul van beállítva, és rövid 
élettartama van, akkor mindenképp szükségesnek tekinthető. 

30 nap 

.ASPXANONYMOUS Ezt a cookie-t a Microsoft .NET-technológiáját használó webhelyek 
használják. Lehetővé teszi, hogy a webhely egy anonim felhasználói 
azonosítót tartson fenn, amely nyomon követheti az egyéni 
felhasználókat a munkamenetben anélkül, hogy bejelentkeznének 
vagy más módon azonosítanák magukat. 

30 nap 

ApplicationGatewayAffinity Cookie-alapú munkamenet affinitás - A cookie-alapú munkamenet 
affinitás funkció akkor hasznos, ha a felhasználói munkamenetet 
azonos back-end-ben szeretné tartani. Az átjáró által kezelt cookie-k 
használatával az Application Gateway képes a későbbi forgalmat a 
felhasználói munkamenetből azonos back-end-be irányítani a 
feldolgozáshoz. Ez a szolgáltatás azokban az esetekben fontos, amikor 
a munkamenet állapotát helyben tárolják a back-end-kiszolgálón egy 
felhasználói munkamenet számára. 

Munkamenet 

ASP.NET_SessionId Általános célú platform munkamenet cookie, amelyet a Microsoft 
.NET alapú technológiákkal írt webhelyek használnak. Általában 
anonimizált felhasználói munkamenet fenntartására szolgál a szerver 
által. 

Munkamenet 

ASPSESSIONIDQQARBTCD Ezt a cookie-nevet általában az általános célú munkamenet-cookie-
ként való használathoz társítják, amelyet a Microsoft ASP alapú 
technológiákkal írt webhelyek használnak. A cookie-név struktúrája 
egy közös gyökér - ASPSESSIONID, amelyet egyedi betűk sorai 
követnek. Általában az anonimizált felhasználói munkamenet 
fenntartására szolgál a szerver által. 

Munkamenet 

ASPSESSIONIDSADRDCRS Ezt a cookie-nevet általában az általános célú munkamenet-cookie-
ként való használathoz társítják, amelyet a Microsoft ASP alapú 
technológiákkal írt webhelyek használnak. A cookie-név struktúrája 
egy közös gyökér - ASPSESSIONID, amelyet egyedi betűk sorai 
követnek. Általában az anonimizált felhasználói munkamenet 
fenntartására szolgál a szerver által. 

Munkamenet 

CART Asszociáció az ügyfél bevásárló kosarára. (Magento szabvány / 
mindenképp szükséges) 

Munkamenet 

ccy A kiválasztott áruház nézethez társított pénznem. (Magento szabvány 
/ mindenképp szükséges) 

1 nap 

COMPARE Az ügyfél Termékösszehasonlító listáján található elemek. (Magento 
szabvány / mindenképp szükséges) 

1 nap 
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CookieConfirm mindenképp szükséges - azonosítja, hogy a felhasználó jóváhagyta-e a 
cookie nyilatkozatot. 

1 nap 

dnn_IsMobile mindenképp szükséges - azonosítja, hogy az eszköz mobileszköz-e. Munkamenet 

DotNetNukeAnonymous mindenképp szükséges - A DNN (korábban a fendt.tv technikai 
alapjaként használt) tartalomkezelő rendszer használja az anonim 
(bejelentkezés nélküli) felhasználó technikai azonosítására. 

1 nap 

DotNetNukeSession mindenképp szükséges - A DNN (korábban a fendt.tv technikai 
alapjaként használt) tartalomkezelő rendszer használja a webszerver 
munkamenetének technikai azonosítására. 

1 nap 

frontend A Magento eCommerce platformhoz általánosan társított cookie.  
Célja jelenleg ismeretlen, de valószínűleg a munkamenetek 
azonosítóit tárolja. Úgy tűnik, sok webhely funkcióihoz szükséges. 

1 nap 

guest Ezt a cookie-t a JotForm weboldal vendégfelhasználóinál használják. 1 nap 

JSESSIONID Általános célú platform munkamenet cookie, amelyet a JSP-ben írt 
webhelyek használnak. Általában anonimizált felhasználói 
munkamenet fenntartására szolgál a szerver által. 

Munkamenet 

la_chatanexpert LeadAnywhere (AGCO Connect).  Az LA követőkódot a webhelyeinken 
helyezzük el, lehetővé téve számukra, hogy chat ablakokat (Chat egy 
szakértővel) jelenítsenek meg a webhely látogatói számára. 

Munkamenet 

laravel_session A Laravel nevű kereten túl egy CDN-t hoz létre, amely a DoS (denial of 
of service) támadások megakadályozására szolgáló cookie-t hoz létre 

2018.02.01. 

pardot Pardot - Egyedi látogatói azonosító.  A pardot értéke a Pardot 
felhasználóként történő bejelentkezéskor állítódik be.  

Munkamenet 

PHPSESSID PHP nyelven alapuló alkalmazások által generált cookie.  Ez egy 
általános célú azonosító, amelyet a felhasználói munkamenet-
változók fenntartására használnak. Általában egy véletlenszerűen 
generált szám, és a felhasználás specifikus lehet a webhelytől 
függően, de jó példa a bejelentkezett állapot fenntartása a 
felhasználó számára az oldalak között. 

Munkamenet 

store A vásárló által választott boltnézet vagy nyelv. (Magento szabvány / 
mindenképp szükséges) 

1 nap 

um_IsMobile Ez a cookie azonosítja, hogy az eszköz mobileszköz-e. Munkamenet 

USERNAME_CHANGED Ezt a cookie-t a bejelentkezett felhasználók használják. Ha egy 
bejelentkezett felhasználó megváltoztatja az e-mail címét, ÉS a 
rendszer az e-mail címet egyedi névként használja, az e-mail cím 
tárolásra kerül és kényszer kijelentkezés történik. 

Munkamenet 

videoCDN Ez a cookie azonosítja a munkamenethez tartozó videót. 1 nap 

visitor_id71092 Pardot - Egyedi látogatói azonosító. Nyomon követi a felhasználók 
tevékenységeit azokon a webhelyeken, ahol a Pardot követőkód 
telepítve van. A go.agcocorp.com domain a Pardothoz van társítva. 

10 év 

visitor_id71092-hash Pardot - Egyedi látogatói azonosító. Nyomon követi a felhasználók 
tevékenységeit azokon a webhelyeken, ahol a Pardot követőkód 
telepítve van. A go.agcocorp.com domain a Pardothoz van társítva. 

10 év 

X-Mapping-xxxxxxxx Az X-Mapping cookie a Riverbed Stingray Traffic Manager 
platformjához van társítva, amely egy terheléselosztó alkalmazás a 
nagy forgalmú webes szolgáltatások és webhelyek számára. Az 
adatokat és az oldalra vonatkozó kéréseket a megfelelő kiszolgálóhoz 
irányítja, ha egy webhelyhez több kiszolgáló tartozik. A közös gyökér 
az X-Mapping, amelyet egy nyolcbetűs kód követ. További információ: 
https://splash.riverbed.com/docs/DOC-1515. 

1 nap 

XSRF-TOKEN Ez a cookie egy „Cross-Site Request Forgery (CSRF)” token, amely egy 
olyan token, amely megakadályozza az URL-ek hamisítását, valamint 
garantálja, hogy a tartalom a megfelelő kiszolgálón keresztül 
érkezzen, és ne egy hamis weboldalról, amelyet valaki másolt. Ez egy 
biztonsági cookie. 

1 nap 
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incap_ses_417_299548, ajax,PP3-
SID, ppl_win_status, 
visid_incap_299548 

A CMS keretrendszer által használt munkamenetkezelő cookie-k. Munkamenet 

csrf_csrf_token Cross-Site Request Forgery cookie. Munkamenet 

 
Teljesítmény cookie-k 

Név Cél és tárolt adatok Lejárat 
_ga Ez a cookie-név a Google Universal Analytics szolgáltatáshoz 

kapcsolódik - amely egy jelentős frissítés a Google általánosan 
használt elemzési szolgáltatásához. Ez a cookie az egyedi felhasználók 
megkülönböztetésére szolgál egy véletlenszerűen generált szám 
hozzárendelésével ügyfél azonosítóként. Minden egyes, oldalon 
történő kérésben szerepel, és kiszámítja a látogató, a munkamenet és 
a kampány adatokat a webhelyelemzési jelentések számára.  

2 év 

_gat Ez a cookie-név a Google Universal Analytics-hez van társítva, és a 
dokumentációnak megfelelően a kérések arányának csökkentésére 
szolgál - korlátozza az adatgyűjtést a nagy forgalmú webhelyeken. 

10 perc 

_gat_gtag_UA_19991498_11, 
_gat_gtag_UA_19991498_11, 
_gat_* 

Ez egy minta típusú cookie, amelyet a Google Analytics állít be, ha a 
név mintaeleme tartalmazza a fiókhoz vagy webhelyhez tartozó egyedi 
azonosítószámot. Úgy tűnik, hogy a _gat cookie egy változata, amelyet 
a Google által a nagy forgalmú webhelyeken rögzített adatok 
mennyiségének korlátozására használnak. 10 perc 

_gid Ez a cookie-név a Google Universal Analytics szolgáltatással van 
társítva. Úgy tűnik, hogy minden meglátogatott oldal vonatkozásában 
egyedi értéket tárol és frissít. 

1 nap 

ep202 Ez a cookie-név a SurveyMonkey-hez van társítva, és 
terheléskiegyenlítővel, felhasználói nyomon követéssel van beállítva. 
Forrás-hozzárendelés (hozzárendelés oda, ahonnan a válaszadó 
érkezett), visszaélések figyelése, tartós_id, optimalizálás követés 
(összesített adatokat szolgáltat, amelyek segítenek a szolgáltatás 
igénybevételének optimalizálásában), befejezési arány követés. Egyedi 
felhasználói azonosítóként szolgál a kísérleti felmérési tapasztalatok 
teszteléséhez (például különböző módon jeleníti meg a felmérést, 
hogy megtudja, melyik a leghatékonyabb). 

1 év 

JSESSIONID 
Ezt a cookie-t a New Relic állítja be, amelyet a szerver 
teljesítményének felügyeletére használunk.  Munkamenet 

mboxPC 
Az Adobe SiteCatalyst analitikus szoftver által beállított cookie - az 
oldal tartalmi teljesítményének mérésére szolgál A/B split teszteléssel 2 év 

mboxSession 
Az Adobe SiteCatalyst analitikus szoftver által beállított cookie - az 
oldal tartalmi teljesítményének mérésére szolgál A/B split teszteléssel 1 nap 

isc_cState 
A SmartGWT (SmartClient) keretrendszer által kezelt cookie-változó. A 
cookie-változót a SmartGWT HTTP tömörítési támogatása használja. Munkamenet 

GLog 
A SmartGWT (SmartClient) keretrendszer által kezelt cookie-változó. 
Az ügyfélnaplózási rendszer használja. 2038.04.27. 

s_vi 

Az s_sq mellett ez a cookie szolgál az anonim felhasználói mozgás 
nyomon követésére az oldal teljes területén az Enhanced Reporting 
statisztikai eszközünk részeként, amely az IR csomagjainkhoz tartozik. 
Például lehetővé teszi az AGCO számára, hogy meghatározza azoknak 
a felhasználóknak a számát, akik meglátogatták az Éves találkozó 
oldalt, vagy olvastak egy bizonyos sajtóközleményt. Nem tájékoztatja 
őket arról, hogy ki volt a felhasználó, mi az e-mail címük, stb.  
Osztályozás: Teljesítmény. 2020.04.19. 
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Funkcionális cookie-k 
 

Név Cél és tárolt adatok Lejárat 
__arpvid Ezt a cookie-t a Youku használja, amely egy kínai videómegosztó 

platform (hasonló a Youtube-hoz). 
Munkamenet 

__atuvc Ez a cookie az AddThis közösségi megosztási eszközhöz van társítva, 
amely gyakran beágyazódik a webhelyekbe, lehetővé téve a látogatók 
számára tartalom megosztását számos hálózati és megosztási 
platformon. Tárolja a megosztott oldalak frissített számát. 

1 nap 

__atuvs Ez a cookie az AddThis közösségi megosztási eszközhöz van társítva, 
amely gyakran beágyazódik a webhelyekbe, lehetővé téve a látogatók 
számára tartalom megosztását számos hálózati és megosztási 
platformon. Feltételezhető, hogy ez egy új cookie az AddThis-től, 
amely még nincs dokumentálva, de kategorizálva van azon feltételezés 
alapján, hogy hasonló célt szolgál mint a többi, a szolgáltatás által 
meghatározott cookie. 

1 nap 

__ayft, __aypstp, __ayscnt Ezt a cookie-t a Youku használja, amely egy kínai videómegosztó 
platform (hasonló a Youtube-hoz). 

Munkamenet 

__aysid, __ayspstp Ezt a cookie-t a Youku használja, amely egy kínai videómegosztó 
platform (hasonló a Youtube-hoz). 

1 nap 

__cfduid Ez a cookie a Cloudflare szolgáltatásokhoz használatos. Ez egy olyan 
biztonsági cookie, amely nem tiltható le. Nem tartalmaz személyes 
adatokat. GeoTargeting célokra használatos az IP lokáció által 

1 év 

__ysuid Ezt a cookie-t a Youku használja, amely egy kínai videómegosztó 
platform (hasonló a Youtube-hoz). 

Munkamenet 

_csrf Cross-site request forgery Munkamenet 

c34la_uid LeadAnywhere (AGCO Connect).  Az LA követőkódot a webhelyeinken 
helyezzük el, lehetővé téve számukra, hogy chat ablakokat (Chat egy 
szakértővel) jelenítsenek meg a webhely látogatói számára. 

1 év 

cna Ezt a cookie-t a Youku használja, amely egy kínai videómegosztó 
platform (hasonló a Youtube-hoz). 

1 év 

ep201, ep202, SSID, SSLB, SSPV, 
SSRT, SSSC 

Ezeket a cookie-kat a WUFOO űrlapok használják, hogy elmentsék a 
felhasználói állapotokat az oldal kérései között az űrlapok kitöltésekor 

1 nap 

isg Ezt a cookie-t a Youku használja, amely egy kínai videómegosztó 
platform (hasonló a Youtube-hoz). 

3 hónap 

la_chatanexpert Az LA követőkódot a webhelyeinken helyezzük el, lehetővé téve 
számukra, hogy chat ablakokat (Chat egy szakértővel) jelenítsenek 
meg a webhely látogatói számára. 

Munkamenet 

language Ez a cookie a nyelvi beállítások tárolására szolgál, hogy a tárolt nyelven 
lévő tartalmakat szolgálja fel. Az itt megadott ICC kategória ezen a 
használaton alapul. 

Munkamenet 

linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv, 
linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv_crc 

Ez a cookie lehetővé teszi a felhasználók számára a JS LinkedIn API-al 
való bejelentkezést.  

Munkamenet 

theme Ez a cookie kapcsolódik a felhasznált online űrlap témájához. Ezt a 
cookie-t ki lehet kapcsolni.  

1 nap 

userReferer Ez a cookie a JotForm felhasználói referenciák naplózására szolgál. 
Például, hogyan fedezik fel a felhasználók a Jotformot? 
Keresőeszközön keresztül, stb... Ezt a cookie-t le lehet tiltani. 

1 nap 

visitor_id71092-hash Ezt a cookie-t a Pardot használja, hogy nyomon kövesse a felhasználói 
tevékenységet azokon a webhelyeken, ahol a Pardot követőkód 
telepítve van. 

10 év 
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la_chatanexpert 

LeadAnywhere (AGCO Connect).  Az LA követőkódot a webhelyeinken 
helyezzük el, lehetővé téve számukra, hogy chat ablakokat (Chat egy 
szakértővel) jelenítsenek meg a webhely látogatói számára. Munkamenet 

timestamp 
A FunCaptcha-t a CAPTCHA szolgáltatás kezeli. Ez megakadályozza az 
automatizált visszaéléseket, valamint vidám és könnyen érthető 
vizuális tevékenységekkel segíti az emberi kommunikációt. Munkamenet 

__distillery 

A Wistia Inc. videolejátszó cookie-ja rögzíti azt a helyet, ahol a videót 
megállították a lejátszás folytatásának lehetővé tétele érdekében. 1 év 

time_zone általános időzóna-cookie Munkamenet 

__cfduid 

Ezt a cookie-t az AGCO blog és közösségi média csatornákra mutató 
hivatkozások beágyazott adatainak behúzására használják.  2019.04.20. 

s_vi 

Az s_sq mellett ez a cookie szolgál az anonim felhasználói mozgás 
nyomon követésére az oldal teljes területén az Enhanced Reporting 
statisztikai eszközünk részeként, amely az IR csomagjainkhoz tartozik. 
Például lehetővé teszi az AGCO számára, hogy meghatározza azoknak 
a felhasználóknak a számát, akik meglátogatták az Éves találkozó 
oldalt, vagy olvastak egy bizonyos sajtóközleményt. Nem tájékoztatja 
őket arról, hogy ki volt a felhasználó, mi az e-mail címük, stb.  
Osztályozás: Teljesítmény. 2020.04.19. 

GZIP 

Az AGCO IR honlapján interaktív készletdiagram található. Ezt a 
cookie-t a készletdiagrammal együtt használjuk a GZIP támogatás 
megfelelő szintjének meghatározásához. 
Osztályozás: Funkcionalitás (bár eltérő módon osztályozhatók) 2023.04.19. 

 
 
 
 
Célzott cookie-k 

Név Cél és tárolt adatok Lejárat 
__qca, __utma, __utmv, __utmz LinkedIn Google Analytics cookie-k 1 év 

__utma Ez a cookie nyomon követi, hogy hányszor voltak a látogatók a 
webhelyen a cookie szerint, mikor volt az első látogatásuk, és 
mikor volt az utolsó látogatásuk. A Google Analytics az ettől a 
cookie-tól származó adatokat használja például a napok és a 
látogatások kiszámításához. 

18 hónap 

__utma Ez a cookie nyomon követi, hogy hányszor voltak a látogatók a 
webhelyen a cookie szerint, mikor volt az első látogatásuk, és 
mikor volt az utolsó látogatásuk. A Google Analytics az ettől a 
cookie-tól származó adatokat használja például a napok és a 
látogatások kiszámításához. 

2 év 

__utmb, __utmc A Google Analytics cookie - Az __utmb időbélyeget készít a 
pontos időpontról, amikor a látogató belép a webhelyre, míg 
az __utmc a távozás pontos idejéről készít időbélyeget. Az 
__utmb a munkamenet végén lejár. Az __utmc 30 percet vár, 
majd lejár. Az __utmc nem tudhatja, hogy a felhasználó mikor 
zárja be a böngészőjét, vagy hagy el egy weboldalt, így 30 
percet vár egy újabb oldallátogatásra, és ha ez nem történik 
meg, akkor lejár. 

1 nap 

__utmt Google Analytics cookie - A kérések arányának csökkentésére 
használatos. 

1 nap 

__utmz Ez a cookie nyomon követi, honnan jött a látogató, milyen 
keresőmotort használt, melyik linkre kattintott, milyen 
kulcsszót használt, és hol tartózkodott, amikor belépett a 
weboldalra. Ez a cookie arról szolgál, hogy a Google Analytics 
tudja, kinek és milyen forráshoz/médiumhoz/kulcsszóhoz kell 
rendelnie a célkonverziót vagy az e-kereskedelmi tranzakciót. 

6 hónap 
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__utmz Ez a cookie nyomon követi, honnan jött a látogató, milyen 
keresőmotort használt, melyik linkre kattintott, milyen 
kulcsszót használt, és hol tartózkodott, amikor belépett a 
weboldalra. Ez a cookie arról szolgál, hogy a Google Analytics 
tudja, kinek és milyen forráshoz/médiumhoz/kulcsszóhoz kell 
rendelnie a célkonverziót vagy az e-kereskedelmi tranzakciót. 

3 hónap 

_kuid_ Egyedi azonosítót rögzít, amely azonosítja a visszatérő 
felhasználó eszközét. Az azonosítót célzott hirdetésekre 
használják. 

3 hónap 

_uetsid A Microsoft Bing hirdetések Universal Event Tracking (UET) 
követési cookie-ja. 

1 nap 

354_eng, 881_ins, 883_ins, 
913_ins, la_decline, la_engid, 
la_entry, la_error, la_inid, la_itrkd, 
la_ittrk, la_page1, la_page10, 
la_page11, la_page12, la_page13, 
la_page14, la_page15,  la_page16, 
la_page17, la_page18, la_page19, 
la_page2, la_page20, la_page21, 
la_page22, la_page23, la_page24, 
la_page25, la_page26, la_page27, 
la_page28, la_page29, la_page3, 
la_page30, la_page31, la_page32, 
la_page33,  la_page34, la_page35, 
la_page36, la_page37, la_page38, 
la_page39, la_page4,  la_page40, 
la_page41, la_page42, la_page43, 
la_page44, la_page45, la_page46, 
la_page47, la_page48, la_page49, 
la_page5, la_page50, la_page51, 
la_page6, la_page7, la_page8, 
la_page9, la_pagecount, la_poll 
la_ref, la_root, la_sttrk, la_time10, 
la_time11, la_time12, la_time13, 
la_time14, la_time15, la_time16, 
la_time17, la_time18, la_time19, 
la_time2, la_time20, la_time21, 
la_time22, la_time23, la_time24, 
la_time25, la_time26, la_time27, 
la_time28, la_time29 la_time3, 
la_time30, la_time31, la_time32, 
la_time33, la_time34, la_time35, 
la_time36, la_time37, la_time38, 
la_time39, la_time4, la_time40, 
la_time41, la_time42, la_time43, 
la_time44, la_time45, la_time46, 
la_time47, la_time48, la_time49, 
la_time5, la_time50, la_time6, 
la_time7, la_time8, la_time9, 
la_trkd, la_ttrk, la_uid, 
la_visitcount,  

LeadAnywhere webes elemzési cookie-k 30 nap 

ab Osztályozatlan marketing cookie 1 év 

APID Marketing Cookie 1 év 

APISID, NID, SSID, SAPISID A Google számos cookie-t állít be minden olyan oldalra, amely 
tartalmaz Google Map-et. Bár nincsenek ellenőrzésünk alatt a 
Google által beállított cookie-k, úgy tűnik, hogy tartalmaznak 
különböző információkat a Google Maps felhasználók 
számának és viselkedésének mérésére. 

18 hónap 
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APISID, SID, SAPISID, APISID, SSID, 
HSID, NID, PREF 

A Google számos cookie-t állít be minden olyan oldalra, amely 
tartalmaz Google Map-et. Bár nincsenek ellenőrzésünk alatt a 
Google által beállított cookie-k, úgy tűnik, hogy tartalmaznak 
különböző információkat a Google Maps felhasználók 
számának és viselkedésének mérésére. Különféle egyedi 
azonosítók, kivéve a PREF-et, amely tárolja az Ön beállításait, 
például az előnyben részesített nagyítást. 

18 hónap 

ASP.NET_SessionId Ez egy olyan cookie, amelyet az ASP.NET a munkameneteihez 
tartozó egyedi azonosítók tárolására használ. 

Munkamenet 

auth_token A látogatói adatok és a biztonsági hitelesítés nyomon követése 5 év 

bcookie LinkedIn böngésző azonosító cookie 18 hónap 

bkdc Bluekai - Oracle | Ezek rögzítik a felhasználói információkat 
(nem személyes vagy érzékeny adatokat) hirdetési célokra.  

3 hónap 

bku Bluekai - Oracle | Ezek rögzítik a felhasználói információkat 
(nem személyes vagy érzékeny adatokat) hirdetési célokra.  

6 hónap 

bscookie LinkedIn biztonságos böngésző azonosító cookie 18 hónap 

c, rpx, khaos, put_2307, rpb Ez a cookie a floodlight címkékre történő kettős kattintással 
jön létre. A cookie véletlenszerű karakterláncokat tartalmaz. 

30 nap 

CMDD, CMID, CMPRO, CMPS,  
CMRUM3, CMSC, CMST 

Anonim adatokat gyűjt a weboldal látogatóinak látogatásaival 
kapcsolatban, például a látogatások számát, a weboldalon 
töltött átlagos időt és a betöltött oldalakat, mindezt célzott 
hirdetések megjelenítésének céljából. 

Munkamenet 

datr Ez a cookie azonosítja a Facebookhoz csatlakozó böngészőt. 
Nem kapcsolódik közvetlenül a felhasználók egyéni 
Facebookjához. A Facebook arról számol be, hogy segíti a 
biztonságot és a gyanús bejelentkezési tevékenység észlelését, 
különösen az olyan bot-ok észlelését, amelyek megpróbálják 
elérni a szolgáltatást.  A Facebook szerint az egyes datr cookie-
khoz társított viselkedési profilok 10 nap után törlésre 
kerülnek. Ez a cookie szintén olvasható a Like, illetve más, 
különböző oldalakon elhelyezett Facebook gombok és címkék 
segítségével. 

18 hónap 

demdex Az Adobe Publicience Manager állítja be ezt a cookie-t, hogy 
egyedi azonosítót rendeljen hozzá a webhely látogatóihoz. A 
demdex cookie segíti az Audience Managert olyan alapvető 
funkciók elvégzésében, mint a látogató azonosítása, azonosító 
szinkronizálás, szegmentálás, modellezés, jelentéskészítés, stb. 
A demdex cookie 180 napos fennmaradási idővel (TTL, time-to-
live) rendelkezik. A TTL visszaállítódik 180 napra a partner 
weboldalon történő minden egyes felhasználói interakció után. 
A cookie lejár, ha a felhasználó nem tér vissza a webhelyére a 
TTL intervallumon belül. Kimaradás: Az Audience Manager 
visszaállítja a cookie-t egy Ne célozd meg karakterlánccal, 
amennyiben a felhasználó elutasítja az adatgyűjtést. Ebben az 
esetben a cookie TTL-je 10 év lesz. 

180 nap - 10 év 

dl2,bt2 Az AddThis egy olyan technológiai cég, amely lehetővé teszi a 
webhelyek és a felhasználók számára, hogy tartalmukat 
könnyen megosszák egymással, csereikonok és közösségi 
könyvjelző oldalakon keresztül. Az AddThis cookie-kat a 
tartalom megosztásának engedélyezésére használják. A 
AddThis-t arra is fel lehet használni, hogy megtudja, hogyan 
osztják meg a tartalmat a webhelyen. 
Az AddThis közösségi megosztási platform használja, hogy 
nyilvántartást vezessen a webhely felkeresett részeiről, hogy 
aztán javasolhassa a webhely más részeit. 

8 hónap 

dpm Az Adobe Audience Manager által használt hirdetési/nyomon 
követési cookie 

2018.07.24. 

ex Az AddThis a közösségi médián való megosztást teszi lehetővé 1 nap 
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a felhasználó számára 

fr Egy böngésző és egy egyedi felhasználói azonosító 
kombinációját tartalmazza, amelyet célzott hirdetésekre 
használ. 

2 hónap 

guest_id A látogatói adatok és a biztonsági hitelesítés nyomon követése 5 év 

HSID A Google használja a SID-vel kombinálva a Google felhasználói 
fiók és a legutóbbi bejelentkezés ellenőrzésére. 

18 hónap 

id A Google DoubleClick használja, hogy nyilvántartsa és jelentse 
a webhely felhasználóinak tevékenységét, miután 
megtekintette vagy rákattintott az egyik hirdető hirdetésére 
annak érdekében, hogy mérje a hirdetés hatékonyságát és 
célzott hirdetéseket jelenítsen meg a felhasználónak. 

18 hónap 

id A Yieldlab egy szállítóoldali platform és megoldás az európai 
kiadói ipar magánpiacainak. A Yieldlab a cookie-kat arra 
használja, hogy a felhasználó számára megjelenített ügyfelek 
általi hirdetéseket optimalizálja és szabályozza, így például a 
felhasználó által megtekintett hirdetések megjelenítésének 
gyakoriságát. Egyes esetekben a Yieldlab statisztikai 
felmérésekhez is cookie-információkat használ. 

1 év 

id, mdata, syncdata_TTD Az AddThis használatával az ügyfelek megoszthatják oldalaink 
tartalmát e-mailen vagy közösségi médiaeszközökön, például a 
Facebookon és a Twitteren keresztül.  Ez a cookie nem 
tartalmaz személyazonosításra alkalmas adatokat. Ezen cookie-
k kikapcsolásához, kérjük, látogassa meg a 
www.addthis.com/privacy weboldalt. Az egyes közösségi 
hálózatok saját cookie-kat is beállíthatnak. 

1 év 

KRTBCOOKIE_377, PUBMDCID, 
PugT 

Ez a cookie a floodlight címkékre történő kettős kattintással 
jön létre. A cookie véletlenszerű karakterláncokat tartalmaz. 

30 nap 

lang Segít nekünk meghatározni a felhasználó böngésző 
nyelvbeállításait, hogy jobban biztosíthassuk a releváns 
információkat a megfelelő nyelven. 

Munkamenet 

lang Segít nekünk meghatározni a felhasználó böngésző 
nyelvbeállításait, hogy jobban biztosíthassuk a releváns 
információkat a megfelelő nyelven. 

Munkamenet 

lidc Útválasztáshoz használt LinkedIn cookie 2018.03.28. 

loc AddThis: A látogatók földrajzi helyzetének tárolására 
használják a megosztó helyzetének rögzítésére 

1 év 

lu A bejelentkezési folyamat kezelésére használják, az oldalra 
való visszatéréskor emlékszik a felhasználókra, amennyiben 
azok belépve maradtak. 

18 hónap 

MUID Hirdetési cookie, amelyet a Bing, a Microsoft tulajdonában 
lévő és üzemeltetett internetes keresőmotor használ. 

1 év 

MUIDB Ezeket a cookie-kat a Microsoft használja hirdetésre a 
felhasználói munkamenetek anonim módon történő 
azonosításával, hogy segítsen mérni marketingkampányaink 
hatékonyságát. 

2 év 

mus, um Az AddThis egy olyan technológiai cég, amely lehetővé teszi a 
webhelyek és a felhasználók számára, hogy tartalmukat 
könnyen megosszák egymással, csereikonok és közösségi 
könyvjelző oldalakon keresztül. Az AddThis cookie-kat a 
tartalom megosztásának engedélyezésére használják. A 
AddThis-t arra is fel lehet használni, hogy megtudja, hogyan 
osztják meg a tartalmat a webhelyen. 

1 év 

pdv Az AddThis a közösségi médián való megosztást teszi lehetővé 
a felhasználó számára 

1 nap 

PERSIST Egy adott webhelyre vonatkozó felhasználói beállítások 
összegyűjtésére szolgál. 

Munkamenet 
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PREF Általános Google cookie, amelyet több szolgáltatásban is 
használnak. A felhasználók preferenciáit tárolja, amelyek 
felhasználhatók a Google keresésekben megjelenő hirdetések 
személyre szabásához. 

18 hónap 

remember_checked A látogatói adatok és a biztonsági hitelesítés nyomon követése 5 év 

remember_checked_on A látogatói adatok és a biztonsági hitelesítés nyomon követése 5 év 

rtbData0 Ez egy adap.tv által használt hirdetési cookie. 2 év 

secure_session A látogatói adatok és a biztonsági hitelesítés nyomon követése 5 év 

sess Hirdetési cookie, amelyet az AppNexus használ a felhasználók 
munkamenetének nyomon követésére 

1 nap 

SEUNCY Egyedi azonosítót rögzít, amely azonosítja a felhasználói 
eszközt az oldalra való visszatéréskor. 

6 hónap 

SID A Google használja a HSID-vel kombinálva a Google 
felhasználói fiók és a legutóbbi bejelentkezés ellenőrzésére. 

18 hónap 

stx_user_id Elemzések, többváltozós tesztelés és webhelyoptimalizálás. 1 év 

TapAd_DID Meghatározza, hogy milyen típusú eszközöket (okostelefonok, 
táblagépek, számítógépek, tévék, stb.) használ a felhasználó. 

30 nap 

TapAd_TS Meghatározza, hogy milyen típusú eszközöket (okostelefonok, 
táblagépek, számítógépek, tévék, stb.) használ a felhasználó. 

2 hónap 

TDCPM Ez egy TheTradeDesk által használt hirdetési cookie. 1 év 

TDID Ez egy TheTradeDesk által használt hirdetési cookie. 1 év 

to_checksum A TruOptik egy adatkezelő platform, amely segíti a célközönség 
azonosítását és szegmentálását. 

1 nap 

to_checksum A TruOptik egy adatkezelő platform, amely segíti a célközönség 
azonosítását és szegmentálását. 

1 nap 

to_master A TruOptik egy adatkezelő platform, amely segíti a célközönség 
azonosítását és szegmentálását. 

1 év 

to_version A TruOptik egy adatkezelő platform, amely segíti a célközönség 
azonosítását és szegmentálását. 

1 év 

tuuid Az Adbrain arra használja a cookie-kat és az egyéb, emberek 
eszközeiből gyűjtött adatokat, hogy lehetővé tegye az eszközök 
közötti követést célzott hirdetések megjelenítése céljából.  

2 év 

tuuid, c, tuuid_last_update Rögzíti, hogy a felhasználó jóváhagyta-e a cookie-k használatát. 1 év 

twll A látogatói adatok és a biztonsági hitelesítés nyomon követése 5 év 

U A cookie nem azonosítható adatokat gyűjt, amelyeket 
ismeretlen forráshoz küld. A forrás azonosságának titokban 
tartásáról a Whois Privacy Protection Service Inc. gondoskodik. 

3 hónap 

u Osztályozatlan marketing cookie 1 év 

UID, UIDR A blog bejegyzések kezelésére egy harmadik féltől származó 
megoldást használunk, amely megoldás tárolja a cookie-kat a 
blog ismételt használatának megkönnyítése érdekében, 
további információ az adatvédelmi szabályzatukban található. 

2 év 

uuid2 Hirdetési cookie, amelyet az AppNexus használ a felhasználók 
munkamenetének nyomon követésére 

1 nap 

uvc AddThis: Nyomon követi, hogy a felhasználó milyen gyakran 
használja az AddThis-t. 

1 év 

vc AddThis: Az AddThis közösségi megosztási platform használja. 1 év 

visitor_id71092, visitor_id71092-
hash, lpv71092 
pardot 

A Pardot által használt nyomon követési cookie. A Pardot 
cookie-k nem tartalmaznak személyi azonosításra alkalmas 
adatokat - csak egyedi azonosítót. 

10 év 
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VISITOR_INFO1_LIVE 
SID HSID  SSID APISID 
SAPISID YSC GEUP PREF AID 
NID OTZ LOGIN_INFO 

A hivatalos YouTube-csatornánkról videókat ágyazunk be a 
weboldalba a YouTube adatvédelmi szempontból 
továbbfejlesztett üzemmódja segítségével. Ez az üzemmód 
beállíthat cookie-kat a számítógépén, miután rákattintott a 
YouTube-videólejátszóra, de a YouTube nem tárol 
személyazonosításra alkalmas cookie-információkat a 
beágyazott videók újralejátszásához az adatvédelmi 
szempontból továbbfejlesztett üzemód használatával. 

18 hónap 

xtc AddThis: Nyilvántartja a felhasználó általi, közösségi médián 
keresztül történő tartalommegosztást. 

1 év 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

2018.04.09. 01:11 

[AGCO Cookie Policy (EU) 180409.docx] 

14  

 

2. melléklet 
 

Webhelyek, amelyekre vonatkozik a jelen Szabályzat 
 
Jelen Szabályzat az alábbi, AGCO által üzemeltetett vagy ellenőrzött weboldalakra vonatkozik:  
 

africa.valtra.com   
africa.valtra.com/fr   
africa.valtra.com/pt   
www.agco.com.ar   
www.agco.com.br   
www.agco.dk   
agco.sc-cockpit.com   
agco.sc-cockpit.com   
www.agcoallis.com.ar   
www.agcocorp.cn   
agcocorp.com   
www.agcocorp.mx   
www.agcofluidsanalysis.com/EquipCom   
www.agcomediaplace.com   
www.agcomeetings.com   
agconet.com   
www.agco-oss.com   
www.agcopartsandservice.com   
www.agcopartsbooks.com   
www.agcopubs.com   
www.agco-rm.ru   
agcoshop.agcoparts.com   
www.agcoshop.co.uk   
www.agcosuomi.fi   
www.agcotechnologies.com   
www.agcotrader.com   
www.agcotripphotos.com   
agrolink.agcotechnologies.com   
allmakes.agcoreman.com   
ame-en.masseyferguson.com   
ame-fr.masseyferguson.com   
www.antarcticatwo.com   
www.antarcticatwo.ru   
apac.oneagco.com   
www.automatedproduction.com   
batterytool.agcoparts.com   
campaign.fendt.tv   
careers.agcocorp.com   
www.challenger-ag.com   
www.challengerag.com.ar   
www.challenger-ag.us   
www.cumberlandpoultry.com   
www.eiksenteret.no   
eme.oneagco.com   
eneafe.agcotechnologies.com   
eneamf.agcotechnologies.com   
eneava.agcotechnologies.com   
ennach.agcotechnologies.com   
ennafe.agcotechnologies.com   
ennamf.agcotechnologies.com   
ensamf.agcotechnologies.com   
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ensava.agcotechnologies.com 
www.fella.eu   
www.fendt.com   
www.fendt.hr   
www.fendt.hu   
www.fendt.tv   
www.fendt-katana.com   
www.fendt-katana.fr   
www.fendt-katana.it   
fiveaday.fendt.co.uk   
www.gleanercombines.com   
global.agcotechnologies.com   
www.grainsystems.com   
gsp.oneagco.com   
www.hesston.com   
www.holtagcpo.agcocorp.com   
ideal.masseyferguson.com   
insideAGCO.agcocorp.com   
www.intivitycenter.com   
investors.agcocorp.com   
konfigurator.fendt.com   
www.lely-forage.com   
www.macallistercpo.agcocorp.com   
mail.agcocorp.com   
www.manzercpo.agcocorp.com   
map.antarcticatwo.com   
www.masseyferguson.co.nz   
www.masseyferguson.co.ro   
www.masseyferguson.co.uk   
www.masseyferguson.co.za   
www.massey-ferguson.com   
www.masseyferguson.com.ar   
www.masseyferguson.com.br   
www.masseyferguson.com.br/espanol   
www.masseyferguson.com.tr   
www.masseyferguson.de   
www.masseyferguson.dk   
www.masseyferguson.es   
www.masseyferguson.fi   
www.masseyferguson.fr   
www.masseyferguson.it   
www.masseyferguson.mx   
www.masseyferguson.nl   
www.masseyferguson.ru   
www.masseyferguson.se   
www.masseyferguson.us   
my.oneagco.com   
onboarding.agcocorp.com   
www.precisionplanting.com   
quality.fendt.com   
rmi.agcopartsandservice.com   
rmi.agcopartsandservice.com/home   
shop.challenger-ag.com   
shop.fendt.com   
shop.masseyferguson.com   
www.shopagco.com   
smarttour.valtradev.com/uk   
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www.spracoupewillmar.com   
sso.agcocorp.com   
staging.agcotechnologies.com 
test.fendt.com   
uklubricants.agcoparts.com   
www.valtra.at   
www.valtra.be   
www.valtra.cn   
www.valtra.co.uk   
www.valtra.com   
www.valtra.com.ar   
www.valtra.com.au   
www.valtra.com.br   
www.valtra.cz   
www.valtra.de   
www.valtra.dk   
www.valtra.ee   
www.valtra.es   
www.valtra.fi   
www.valtra.fr 

 
 


