
Név 
Vállalat Cél 

Tárolási 

időtartam 

Küldés 

az EU-n 

kívüli 

területre 

kameleoon 

Experiment 

XX 

Kameleoon 
A/B tesztek és 

megoldásaik  

Kevesebb, 

mint 12 

hónap 

Nem 

kameleoon 
Kameleoon 

A/B tesztek és 

megoldásaik  

12 hónap 

és két hét 

Nem 

__hstc 
Hubspot 

Az oldal látógatóinak 

követése 
13 hónap 

Nem 

_hssc 
Hubspot 

Munkamenetek 

nyomon követéséhez 
30 perc 

Nem 

_hssrc 
Hubspot 

Annak vizsgálatára, 

hogy a felhasználó 

újra indította-e a 

böngészőjét 

Nincs 
Nem 

mbox 
Adobe A/B tesztek 

23 hónap 

és 24 nap 

Nem 

s_sq 
Adobe 

Adobe Site Catalyst 

cookie: előző link 

Az oldal 

elhagyásáig 

Nem 

s_cc 
Adobe 

 Ezt a cookie-t egy 

JavaScript kód állítja 

be és figyeli,  hogy a 

A böngésző 

bezárásáig 

Nem 



cookie-k engedélyezve 

vannak-e 

s_ppvl 
Adobe 

Adobe Analytics 

cookie, hogy mérni 

lehessen az oldal hány 

%-a volt látható a 

felhasználó számára 

Az oldal 

elhagyásáig 

Nem 

s_ppv 
Adobe 

Az előzőleg megnyitott 

oldal megállapítása 

Az oldal 

elhagyásáig 

Nem 

visitorID 
Adobe 

Egyedi látógató ID - 

időbélyeggel 
24 hónap 

Nem 

weboDMP 
Weborama 

Közönség mérése a 

DMP számára 
12 hónap 

Nem 

previousPage 
Adobe 

Az előzőleg megnyitott 

oldal megállapítása 
12 hónap 

Nem 

_gid 
Google  

 Minden egyes oldal 

látogatáskor egy 

egyedi értéket rögzít a 

felhasználók 

megkülönböztetéséhez 

24 óra 
Nem 

_ga 
Google  

Az egyedi felhasználók 

elkülönítéséhez 
24 hónap 

Nem 

_gat 
Google  

Limitálni a kérések 

számát, és az 

adatállományt nagy 

10 perc 
Nem 



forgalmú honlapok 

esetében 

_cs_s 

Content 

Square 

CS használja fel, hogy 

megállapítsa az 

oldalletöltések számát 

munkamenetenként 

30 perc 
Nem 

_cs_id 

Content 

Square 

CS használja fel, az 

egyedi látogatók 

megkülönböztetésére 

11 hónap 

és két hét 

Nem 

_cs_cvars 

Content 

Square 

CS használja fel 

egyedi változók 

rögzítéséhez, az 

oldalélmény 

méréséhez 

12 hónap 
Nem 

_cs_c 

Content 

Square 

CS használja fel a 

tartalom követéséhez 

12 hónap 

és két hét 

Nem 

_cs_r 

Content 

Square 
Nincs adat Nincs 

Nem 

_ceg.s 
Crazy Egg 

Crazy Egg Inc, az oldal 

látogatóinak a 

követése, hogy merre 

mozognak az oldalon, 

majd egy hőtérképet 

készít belőle 

3 hónap 
Nem 

_ceg.u 
Crazy Egg 

Crazy Egg Inc. 

használja fel a 

látogatók követéséhez 

3 hónap 
Nem 



_utma 
Google  

Felhasználók és a 

munkamenetek 

megkülönböztetése 

24 hónap 
Nem 

_utmb 
Google  

 A Google Analytics 

régi verziója használja 

a visszatérő 

felhasználók által 

generált új 

munkamenetek 

azonosítására 

A böngésző 

bezárásáig 

Nem 

_utmc 
Google  

 A Google Analytics 

régi verziója használja, 

hogy azonosítsa az új 

munkamenetet 

30 perc 
Nem 

_utmv 
Google  

Webáruház látogatói 

adatainak a tárolására  
24 hónap 

Nem 

_utmz 
Google  

Tárolja azokat a 

forgalmi adatokat, ami 

alapján 

megállapítható, hogy a 

felhasználók, milyen 

forrásból vagy 

kampányból érkeztek 

az oldalra 

Frissítéstől 

számított 6 

hónapig 

Nem 

_utmt 
Google  

Limitálja a tárolt 

adatok mennyiségét a 

nagy forgalmú 

oldalakon 

10 perc 
Nem 



visitorID 
Google  

Felhasználó 

azonosításához 
24 hónap 

Nem 

demdex 
Adobe 

Azonosítani az egyedi 

felhasználókat az 

Adobe rendszerében 

180 nap 
Nem 

dextp 
Adobe 

 Rögzíteni a legutolsó 

adat szinkronizációs 

folyamatot 

180 nap 
Nem 

dpm 
Adobe 

Megmondja a belső, 

Adobe rendszereknek, 

hogy a Audience 

Manager vagy az ID 

szolgáltatótól 

származó jelzés az 

ügyféladatokban 

szinkronizálásra vagy 

azonosító kérésére 

kerül felhasználásra 

180 nap 
Nem 

 


