HOWMET AEROSPACE COOKIE KÖZLEMÉNY
Ez a weboldal egyike a Howmet Aerospace Inc. (fiók- és leányvállalataival együtt „Howmet Aerospace”, „mi”)
tulajdonában lévő, és általa üzemeltetett több weboldalnak (a „Weboldal(ak)”). Kérjük, olvassa el ezt a Sütikre
és Hasonló technológiákra vonatkozó szabályzatot („Cookie-házirend”), hogy megértse, miért használunk
sütiket, adatgyűjtő jeleket és nyomkövető technológiákat, hogyan osztjuk meg az általuk szolgáltatott
információkat, és hogyan ellenőrizheti vagy kezelheti az ezen technológiák használatával történő adatgyűjtéshez
való hozzájárulását.
Ez a Cookie-házirend része az adatvédelmi szabályzatunknak. Az itt nem meghatározott nagybetűs
kifejezések az adatvédelmi szabályzatban kerülnek kifejtésre.
A sütiket és a hasonló technológiákat az alábbi módokon és az Önnel időről időre közölt egyéb módon
használjuk (az Ön hozzájárulásától függően, ha az alkalmazandó jogszabályok ezt megkövetelik).
Mik azok a sütik és hasonló technológiák?
A süti (cookie) egy kis méretű szövegfájl, amelyet egy weboldal helyez el az Ön eszközén. A sütiket a legtöbb
weboldal biztonsági okokból, illetve a felhasználók weboldalon való navigálásának megismerésére és javítására,
illetve különböző funkciók engedélyezésére használja. Például a sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy
elmentse az Ön jelszavát, és megállapítsa, hogy Ön először látogatott-e el a weboldalra, és mennyi ideig maradt az
egyes oldalakon, valamint, hogy megtudja, hogy Ön egy másik weboldalról érkezett-e a weboldalra, és más hasonló
információkat.
A hasonló technológiák, például adatgyűjtő jelek és a képpontcímkék jellemzően kisméretű fájlok, például GIF vagy
PNG segítségével működnek, amelyeket egy weboldalon, hirdetésben vagy e-mailben nyitnak meg. Ezeknek a
fájloknak a szerverről történő lekérése bizonyos információkat árul el, például az Ön böngészőjének típusát, az Ön
IP-címét és egyéb információkat. A nyomkövető képpontok (néha adatgyűjtő jeleknek is nevezik őket) olyan egyedi
azonosítóval ellátott elektronikus címkék, amelyeket weboldalakba, online hirdetésekbe és/vagy e-mailekbe
ágyaznak be, céljuk, hogy használati információkat nyújtsanak, például a hirdetések megjelenéséről vagy
kattintásairól, a Weboldalak és a kapcsolódó hirdetések népszerűségének méréséről, valamint a felhasználói sütik
eléréséről. Ezen technológiákat arra is használhatjuk, hogy összegyűjtsünk, elemezzünk és más nyomkövető
technológiákkal összevessünk bizonyos, az Ön által a weboldalak eléréséhez használt eszközökkel kapcsolatos
információkat, például IP-címeket, a böngésző típusát és verzióját, a böngésző nyelvét, az operációs rendszer
verzióját, egyedi eszközazonosítókat és egyéb információkat az Ön egy vagy több számítógépéről és/vagy
mobileszközéről, amennyiben az eszköz, az operációs rendszer, illetve az Ön által választott konfiguráció vagy
beállítások ezt lehetővé teszik. Bizonyos esetekben ezeket a technológiákat az Ön eszközének vagy böngészőjének
azonosítására lehet használni az „eszközazonosítás” néven ismert gyakori eljárás révén.
Egyéb nyomkövető technológiák közé tartoznak a helyileg megosztott objektumok (más néven „Flash cookie-k”),
HTML cookie-k vagy más nyomkövető szoftverek, amelyek harmadik felek nevében adatokat tárolnak az Ön
eszközén. Ezeket a fájlokat a böngészője vagy a számítógépén lévő egyéb, a böngésző által használt szoftver
telepítheti. Ezeket a fájlokat mi, vagy egy harmadik fél telepítheti. Az adatok ilyen szoftverekkel történő
tárolásának korlátozásához a felhasználóknak meg kell változtatniuk beállításaikat magában a szoftverben, a
böngészőn keresztül, illetve speciális bővítmények vagy plug-inek használatával.
Mi a különbség a Munkamenet és az Állandó sütik között?
Minden sütinek van egy időkorlátja, ameddig tárolódik. A sütik jellemzően a „munkamenet sütik” vagy az „állandó
sütik” kategóriájába sorolhatók, attól függően, hogy mennyi ideig tárolódnak. A munkamenet sütik addig maradnak a
böngészőben, amíg Ön bejelentkezik egy adott weboldalra, és általában „lejárnak” vagy törlődnek az eszközéről,
amikor, illetve közvetlenül azután, hogy Ön elhagyja a weboldalt vagy bezárja a böngészőt, vagy amikor törli őket. Az
állandó sütik hosszabb, néha határozatlan ideig megmaradnak az eszközén, vagy amíg Ön nem törli őket.
Hogyan befolyásolhatják ezek a technológiák a magánszférámat?
A sütikből és hasonló technológiákból származó információk felhasználhatók az Ön tevékenységére vonatkozó
információk gyűjtésére egy bizonyos ideig és az egyes oldalakon keresztül. Az információk például összesíthetők
és felhasználhatók a weboldalon való viselkedésminták meghatározására, vagy egyszerűen az Ön preferenciáinak

tárolására. Bizonyos esetekben a sütiket és hasonló technológiákat arra használhatjuk, hogy a böngészésre,
megtekintésre vagy egyéb használatra vonatkozó információkat összekapcsoljuk az Ön egyedi eszközével,
böngészőjével és az Önről tárolt egyéb személyes adatokkal. Ha többet szeretne megtudni a sütik és más
nyomkövető, illetve elemző technológiák használatáról, és hogy ezek hogyan befolyásolhatják az Ön
magánszféráját, látogasson el az www.allaboutcookies.org oldalra és tekintse meg adatvédelmi szabályzatunkat.
Milyen sütiket és technológiákat alkalmazunk, és hogyan használjuk vagy osztjuk meg azokat?
Sütiket és hasonló technológiákat több fontos okból is használhatunk. Először is sütiket használhatunk „alapvető”
vagy „funkcionális” célokra is, ami azt jelenti, hogy azok elérhetővé teszik a weboldalak különböző funkcióit.
Bizonyos egyéb „analitikai” vagy „teljesítmény” sütik és hasonló technológiák azt követik nyomon, hogy hogyan
használják a weboldalakat vagy hogy azok hogyan teljesítenek, illetve a felhasználók hogyan kerülnek
kapcsolatba a weboldalakkal.
Felhívjuk figyelmét, hogy az általunk jellemzően használt sütik és technológiák előzetes értesítés nélkül
változhatnak. Igénybe vehetünk harmadik fél analitikai szolgáltatókat, akik weboldalunk elemzésének
javításához olyan eszközöket használnak, mint például a Google Analytics. A weboldalainkon jelenleg
használt sütik listáját a böngésző beállításai közt találja. Ha bármilyen konkrét sütivel vagy más
technológiával kapcsolatban kérdése van, a lenti információk segítségével kapcsolatba léphet velünk.
Weboldalainkon általában az alábbi típusú sütiket és hasonló technológiákat használjuk:
Alapvető és funkcionális sütik/technológiák
Weboldalaink jellemzően bizonyos sütiket, adatgyűjtő jeleket és nyomkövető technológiákat használnak, amelyek
lehetővé teszik a különböző műveleteket a weboldalon. A böngészőalapú weboldalaink például alapvető sütik
telepítését kérik az aktív munkamenet fenntartásához vagy ahhoz, hogy Ön bejelentkezve maradjon a fiókjában. A
böngészőalapú weboldalaink hasonlóképpen kérhetik egy süti telepítését különböző funkciókhoz, például, ha azt
szeretné, hogy a böngészője emlékezzen a felhasználónevére vagy jelszavára, vagy maradjon bejelentkezve egy
munkamenet befejezése után. Vegye figyelembe, hogy ha az Ön böngészője nem fogadja el a sütiket, vagy ha Ön
nem járul hozzá ezekhez a sütikhez, akkor előfordulhat, hogy ezek a funkciók nem fognak megfelelően működni,
vagy az Ön felhasználói élménye csökkenni fog.
Analitikai sütik/technológiák
Weboldalaink sütiket, adatgyűjtő jeleket és nyomkövető technológiákat használnak, hogy megértsük, hogy a
felhasználók hogyan böngésznek a weboldalainkon, és hogy azonosítsuk a felhasználók által megtekintett
tartalmakat. Amikor például először lép a weboldalunkra, az oldalaink több munkamenet sütit telepíthetnek, amelyek
nyomon követik, hogy Ön mennyi ideig tartózkodik az egyes oldalakon. Webhelyeink állandó sütiket is
telepíthetnek, amelyek segítenek nyomon követni a visszatérő látogatók számát és megérteni, hogy a felhasználók
hogyan érik el webhelyeinket. Ezeket a sütiket, adatgyűjtő jeleket és nyomkövető technológiákat általában arra
használjuk, hogy javítsuk weboldalaink teljesítményét, és hogy megtudjuk, hogyan érkeznek a felhasználók a
weboldalainkra vagy más weboldalakra, és hogyan használják azok funkcióit.
Ezeket a sütiket vagy technológiákat mi vagy megbízható harmadik fél szolgáltatóink biztosíthatják vagy
felügyelhetik. Jelenleg például weboldalaink használatának elemzéséhez bizonyos analitikai szolgáltatókkal
(például a Google-lal) dolgozunk együtt. Ezeket az információkat harmadik fél szolgáltatók összesítve
elemezhetik, illetve mi összekapcsolhatjuk az Önről a birtokunkban lévő egyéb információkkal.
Reklámcélú vagy irányított hirdetési sütik/technológiák
Weboldalaink sütiket, adatgyűjtő jeleket és nyomkövető technológiákat is használnak a tartalom és a hirdetések
megértése, testre szabása és nyújtása érdekében. Például harmadik feleket, így akár hálózati hirdetőket és
reklámcsere-programokat is igénybe vehetünk a hirdetések internetes megjelenítéséhez, és harmadik fél analitikai
szolgáltatókat bízhatunk meg azzal, hogy értékeljék és számunkra és/vagy harmadik felek számára információkat
szolgáltassanak ezen hirdetések harmadik felek weboldalain történő használatáról, valamint hirdetések és a mi
tartalmaink megtekintéséről. Az általuk gyűjtött információk közé tartoznak az Ön webhelyünkön tett látogatásaira
vonatkozó információk, például az Ön által megtekintett oldalak. Ezek a harmadik fél által használt nyomkövetési
technológiák értesíthetnek, optimalizálhatnak és nyújthatnak hirdetéseket a weboldalak Ön általi használata során
gyűjtött demográfiai adatok alapján. Például ezek a technológiák jellemzően: (a) betekintést nyernek az Ön

preferenciáiba és viselkedésébe annak érdekében, hogy relevánsabb hirdetéseket és szolgáltatásokat nyújtsanak
Önnek; (b) megakadályozzák, hogy Ön túl sokszor lássa ugyanazt a hirdetést; és (c) megértik az Önnek nyújtott
hirdetések hatékonyságát.
Ez a gyűjtés és a célzott hirdetések mind a weboldalainkon, mind a reklámhálózatban részt vevő harmadik felek
weboldalain, például a reklámhálózat által közvetített hirdetéseket tartalmazó weboldalakon történik. A
weboldalaink Ön általi használatára vonatkozó információkat megoszthatjuk hirdetési és elemzési
partnereinkkel is, és az ilyen technológiákból származó adatokat összekapcsolhatjuk az Önről birtokunkban
lévő egyéb információkkal (például, hogy Ön vendégként látogat hozzánk vagy fiókkal rendelkezik). Ez az
eljárás abban is segít, hogy nyomon követhessük marketingtevékenységeink hatékonyságát, és többet tudjunk
meg azokról a termékekről és szolgáltatásokról, amelyek vendégeinket és ügyfeleinket érdeklik. Mi és a külső
szolgáltatók együttesen használjuk harmadik felek technológiáit, hogy rálássunk, hogyan kapcsolódnak az Ön
hirdetési megjelenései, a hirdetési weboldalak használata és az Ön interakciói ezekkel a hirdetési
megjelenésekkel és/vagy hirdetési weboldalakkal a saját weboldalaink felkereséseihez. További részletekért
tekintse meg adatvédelmi szabályzatunkat .
Hogyan törölhetem a sütiket vagy vonhatom vissza a hozzájárulásom?
A sütiket, adatgyűjtő jeleket és nyomkövető technológiákat többféle módon is korlátozhatja, illetve visszavonhatja
az információgyűjtéshez adott hozzájárulását. Először is, sok böngésző lehetővé teszi a beállítások módosítását,
hogy a böngésző engedélyezze vagy letiltsa a sütik telepítését. A böngészője által tárolt összes sütit törölheti a
böngésző adatvédelmi menüjén keresztül.
Harmadik felek felajánlhatják Önnek a választási lehetőséget, hogy az Ön adatait az adott célra begyűjtsék -e
vagy sem. A Google analitikájának és marketingoldalainak az alaposabb megértéséhez, illetve ezek letiltásához
látogasson el a http://www.google.com/analytics/tos.html oldalon az A Google Analytics Általános Szerződési
Feltételei, a Google Adatvédelmi irányelvek, vagy a Google Analytics letiltása fejezetekhez. Ha többet szeretne
megtudni, hogyan tiltsa le a Google sütijeinek használatát, látogasson el a Google hirdetési beállításaihoz itt.
Ha lépéseket kíván tenni egyes online hirdetők nyomkövetésének letiltásához, látogasson el a Digital
Advertising Alliance letiltási oldalára a http://www.aboutads.info/choices címen, vagy a Network Advertising
Initiative oldalára a www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp címen, vagy ha az Európai Unió területén
tartózkodik, a http://www.youronlinechoices.eu címre. A sütik korlátozásával vagy más online opciókkal
kapcsolatos információkért látogasson el a https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ címre.
Vegye figyelembe, hogy a legtöbb modern böngésző tartalmaz egy „ne kövess” funkciót, amely segíthet az Ön
adatainak védelmében. A mi weboldalaink esetében ezt az általunk használt süti hozzájárulási rendszer kezeli.
Ezen házirend frissítései
Cookie-házirendünket időnként frissíthetjük. A jelen Cookie-házirend legfrissebb változatát a hatálybalépés
dátumával együtt weboldalainkon közzétesszük. Ezen weboldalak használatának folytatása azt jelenti, hogy Ön
elfogadja a jelen Cookie-házirend feltételeit

