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MIÉRT KÉSZÍTETTÜK EZT AZ
ÖSSZEFOGLALÓT?
AVAGY HOL VAN EBBEN AZ ÉRTÉK ÉS A HATÉKONYSÁG?
„Az adat az új arany.”
„Az adat az olaj a programmatic hirdetési piac tüzére.”
„Az adatvezérelt marketingben van a jövő.”
Mindenki hallotta már a fenti mondatokat. Nem most, hanem évekkel ezelőtt. 2020-ban mégis
ott tartunk, hogy még mindig nem tudjuk, hogyan épül fel az adatpiac, milyen eszközök kellenek
hozzá, melyek a főbb szereplői és legfőképpen, hogy hol van benne az érték?
Pedig az adat most már valódi termék. Van forrása, csatornája és vásárlója, de megvan az ára is.
Az IAB ADAT munkacsoportja ezért döntött úgy, hogy készít egy Position Papert, azaz egyfajta
helyzetképet, amelyben válaszokat ad a fent megfogalmazott kérdésekre, mindemellett segít eligazodni az adatvezért hirdetések világában.
Manapság szó szerint mindent átszőnek az adatok. A szállítmányozástól az okosotthonok vezérlésén át a webes megoldásokig szinte minden korszerű termék és szolgáltatás működését meghatározzák.
Megvalósíthatósági okokból ez a dokumentum nem fog az adatpiac egészére betekintést nyújtani, de az automatizált hirdetési rendszerekhez megvásárolható, felhasználható adatok útját végig
fogjuk követni: kezdve az adatforrásoktól, ahonnan az adatok származhatnak, azokon a rendszereken keresztül, ahogyan eljutnak az őket felhasználó ügynökségekhez, hirdetőkhöz. Iránymutatást adunk arra vonatkozóan, hogy milyen árazási modellekkel érdemes dolgozni, milyen jogi
környezetet kell megteremteni, és milyen eszközök szükségesek a felhasználáshoz.
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PIAC SZEREPLŐI
A PIAC HOGY JOBBAN ÁTLÁSSUK AZ ADAT ALAPÚ HIRDETÉSI PIACOT, ÉRDEMES ÁTTEKINTENI, HOGY MILYEN SZEREPLŐKBŐL ÉS MILYEN ESZKÖZÖKBŐL
ÁLL ÖSSZE?
A szereplőket három típusra oszthatjuk:
1. Adattulajdonosok, adatszolgáltatók
2. Adatvásárlók, adatfelhasználók
3. Technológiai szolgáltatók
Az egyes szerepkörök között természetesen lehetnek átfedések.
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ADATTULAJDONOSOK, ADATSZOLGÁLTATÓK
Az adatok forrásai lehetnek azok a kiadók, amelyek online tartalomszolgáltatással vannak jelen
a piacon. Ezek saját eszközökkel vagy külső szolgáltató segítségével gyűjthetik és szegmentálhatják az adataikat, amelyeket aztán vagy bárki számára elérhető módon, vagy kizárólag a saját
felületeiken történő célzásra használnak és értékesítenek, mint 1st party vagy 2nd party adatot.
Szintén adatforrások azok a független szolgáltatók, amelyek különböző üzleti modellek mentén
adatokat gyűjtenek weboldalakról, pénzügyi szolgáltatóktól, webshopoktól stb., majd ezeket az
adatokat feldolgozva 3rd party adatbázisokat állítanak elő és értékesítik azokat.

ADATVÁSÁRLÓK, ADATFELHASZNÁLÓK
Ezt a csoportot jellemzően ügynökségek és hirdetők alkotják, amelyek a saját programmatic rendszereiken keresztül érik el a fent ismertetett adattulajdonosok adatait. Több ügynökség és hirdető dolgozik saját adatokkal, amelyek jellemzően saját CRM-ből vagy egyéb belső rendszerből
származnak, illetve az adatszolgáltatóktól közvetlenül szerzik be. Ezeket az adatokat tipikusan
nem értékesítik, viszont saját kampányaikhoz felhasználják.

TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÓK
Ezek azok a DMP-t vagy CDP-t üzemeltető cégek, amelyek az adatokat feldolgozzák, szegmentálják és becsatornázzák a programmatic ökoszisztémába. Az adatok segítségükkel jutnak el a
tulajdonosoktól a felhasználókig.
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Az egyes szerepkörökhöz más-más eszközök használatára
van szükség
DSP (DEMAND SIDE PLATFORM)
Ezekben a vásárló oldali rendszerekben aktiválják az ügynökségek vagy a hirdetők a programmatic kampányaikat. Ezekben lehet feltölteni a kreatívokat (amennyiben nem adserverből történik
a kiszolgálás), beállítani a kívánt csatornákat és a célzási paramétereket. A DSP-k sok esetben kínálnak „saját” adatbázisokat a célzásokhoz, de 3rd party adatszolgáltatók szegmenseit is igénybe
lehet venni.

SSP (SUPPLY SIDE PLATFORM)
Eladó vagy kínálati oldali technológia. A tartalomszolgáltatók a programmatic hirdetéseket SSP
rendszerek segítségével szolgálják ki. A hirdetések megjelenítését továbbra is adserver végzi,
amely lehet az adott SSP rendszerrel integrált megoldás vagy független szolgáltató is. Az SSP
rendszerek támogatják azt, hogy a tartalomszolgáltatók a saját 1st party adataikat feltöltve adatalapú „hirdetési csomagokat” hozzanak létre. Az adatszolgáltatók az adatok előállítására valamilyen DMP vagy Private DMP megoldást használhatnak.

DMP/PDMP/CDP (DATA MANAGEMENT PLATFORM, PRIVATE DMP, CUSTOMER
DATA PLATFORM)
Ezek a rendszerek végzik az adatok gyűjtését, tisztítását, szegmentációját, illetve segítségükkel
történik az adatok „aktiválása” vagy „disztribúciója”. Több szolgáltató kínál ilyen megoldást hazai
és nemzetközi szinten is.

AD EXCHANGE, AD NETWORK
Az Ad Exchange egy digitális piactér, ahol a felajánlott inventory cserél gazdát a kiadók és a hirdetők között a megállapodott áron. Olyan, mint a tőzsdepiac a részvények számára, csak éppen
itt display hirdetések cserélnek gazdát. Manapság a legtöbb Ad Exchange valós idejű aukciókat
bonyolít le, ahol a hirdetés megvásárlása abban a pillanatban történik, amikor a felhasználó betölti a weboldalt. Az Ad Exchange középen helyezkedik el a programmatic ökoszisztémában, hozzá
kapcsolódnak a vásárló oldali DSP-k, valamint a kínálati oldali SSP-k.

ADSERVER
Az adserver egy olyan technológiai szolgáltatás, amely lehetőséget ad az online hirdetési kampányok kezelésére, hirdetések megjelenítésére, mérésére és célzására mobil, desktop vagy egyéb
felületeken. Az adservereknek két, némileg eltérő funkcionalitású alaptípusa van: tartalomszolgáltatói és hirdetői (vagy ügynökségi).
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ADATFORRÁSOK ÉS -TÍPUSOK
MEGVÁSÁROLHATÓ ADATOK
Az

első lényeges kérdés az, hogy milyen típusú adatokról beszélünk, és honnan származnak
ezek. Az alábbiakban a 1st, 2nd és 3rd party adatokat tekintjük át, amelyek esetében a fő vezérelv
az adatokhoz való hozzáférés „távolsága”.

ELSŐ FELES ADAT (1ST PARTY DATA)
Első feles (1st party) az összes olyan adat, amelyet a szolgáltató (weboldal, applikáció üzemeltetője, tulajdonosa) gyűjt a vásárlóiról vagy a látogatóiról. Jellegükből eredően a 1st party adatokat
nem lehet megvásárolni, csak előállítani lehet őket.
A köznyelvben gyakori megnevezés a “saját adat”, amely direktben gyűjthető a meglévő és potenciális ügyfelekről. Saját adatok több forrásból érkezhetnek:
•
•
•
•
•
•

Regisztráció során gyűjtött adatok,
Webanalitikai adatok, amelyek az online látogatások során végbemenő interakciókból ke
letkeznek,
Termékhasználatból keletkező adatok, szokások, mintázatok,
Marketing- és médiaaktivitások során gyűjtött adatok,
CRM-ből származó adatok,
Minden egyéb olyan adat, amelyhez kizárólagosan mi férünk hozzá.

Felhasználói közelítéssel: a first-party cookie-t az a weboldal helyezi el a böngészőnkben, amelyet
mi közvetlenül meglátogatunk. Ezzel a weboldalnak lehetősége lesz analitikai adatokat gyűjteni
rólunk, vagy elmentheti például a nyelvi beállításainkat, amelyek segítségével a felhasználói élmény is növelhető.
Ilyen módon alapvetően fontos információkat tárolunk a böngészőben egészen addig, amíg a session le nem jár, vagy a cookie-t nem törlik.

MÁSODIK FELES ADAT (2ND PARTY DATA)
A big data trend megjelenése óta a hirdetőkön egyre erősödik a nyomás, hogy különböző természetű adatok használata révén növeljék a marketingkommunikációs hatékonyságukat. Ez az igény
segítette a második feles adattípus létrejöttét, majd elterjedését.
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Második feles adatok (2nd party data) akkor keletkeznek, ha egy szervezet egy másik szereplő
első feles adatait vásárolja meg, majd azt sikeresen egyezteti saját adatbázisával, így nyerve mélyebb rálátást fogyasztói szegmenseinek szokásaira, egyúttal pedig elérést ugyanezen szegmensekhez a digitális hirdetési csatornákon keresztül.
A fentiekből eredően tulajdonságai megegyeznek az első feles adattípuséival, így a legtöbb esetben az alábbi forrásokból generálódó adatszegmensekről beszélhetünk:
•
•
•
•
•

weblaptevékenység
mobilapplikáció
social media
CRM
fogyasztói kérdőívek

Globálisan az ilyen adatokra irányuló tranzakciók száma egyre nő, de fontos megjegyezni, hogy
még mindig a harmadik feles adattípus az adatpiac sarokköve.
Az első feles adattípus hatékonysága megkérdőjelezhetetlen a harmadik feles adatszegmensekhez képest, ám természetéből fakadóan az előbbi elérése jóval korlátozottabb az utóbbihoz képest.
A második feles adatok lényegében „újra csomagolt” első feles szegmensek, így hatékonyságuk
megegyezhet, megfelelő mennyiségben és forrásból vásárolva pedig elérésben is versenyképesek lehetnek. Ezzel tulajdonképpen ötvözik az egyes típusok előnyeit, miközben mérsékelni is
lehet általuk azok hátrányait.
A kiadók és más iparági szereplők egyre nagyobb figyelmet szentelnek annak, hogy miképp bővíthetnék értékesíthető adatállományukat, hiszen ily módon új bevételi forráshoz juthatnának. Napjainkban elsősorban ez a felismerés hajtja a második feles adattípusok piacát a bővülés irányába.

HARMADIK FELES ADAT (3RD PARTY DATA)
Ezeket az adatszegmenseket olyan külső szolgáltatóktól vásárolhatjuk meg, amelyek nem az adatok eredeti tulajdonosai. E szereplők elsődleges bevételi forrása tehát a hirdetési céllal történő
adatértékesítés, és az értékesített adat nem a saját felületeiken képződik.
Ezek az aggregátorok hatalmas volumenben vásárolnak kiadóktól és más adattulajdonosoktól
első feles adatokat kifejezetten azzal a céllal, hogy nyílt, digitális piactereken tovább értékesítsék
őket. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az így vásárolható adat a konkurencia számára is elérhető,
tehát önmagában nem biztosít versenyelőnyt – ellentétben a másik két adattípussal.
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A harmadik feles adattípust jellemzően programmatic platformokon adják-veszik, ami feltételezi, hogy a tranzakciók gyorsan és nagy volumenben történnek. Pontosan ez a nagy volumen és a
széles spektrum a harmadik feles adat fő előnye, míg hátránya az ismeretlen forrás, valamint az
exkluzivitás hiánya.
Sokféle vállalat értékesít és tesz elérhetővé harmadik feles adatokat különböző hirdetéskezelő
rendszerekben és adatmenedzsment platformokon. Ilyen például az Oracle Blue Kai, az Exelate,
a Visual DNA, a Lotame vagy akár a hazai piacon intenzívebb jelenléttel bíró Datame, Geolad és
OnAudience.
Miután a szolgáltatók hozzájutnak az adatokhoz, azokat különböző tulajdonságaik alapján kategóriákba rendezik.
Ennek mentén különböztetjük meg az alábbiakat:
• magatartásra vonatkozó adat
• demográfiai adat
• közösségi médiából érkező adat
• vásárlási adat
• keresési előzményekből érkező adat
A harmadik feles adatok tartalma és kategorizálása szolgáltatótól függően jelentősen eltérhet,
tehát egy adott tranzakció előtt fontos megérteni, hogy egy-egy adatszegmens pontosan mit
tartalmaz.
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ADATMENEDZSMENT
PLATFORMOK
A fogyasztói adatok gyűjtését és tárolását általában CRM (Customer Relationship Management),
DMP (Data Management Platform) és CDP (Customer Data Platform) rendszerek végzik.
A következőkben a három architektúra jellemzőiről lesz szó.

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) RENDSZER
A vállalatok a CRM rendszereket a fogyasztókkal történő interakciók kezelésére használják, azokban információt tárolnak róluk, és néhány feladatot automatizálnak a fogyasztói út során fellépő
marketing és sales tevékenységekből. A CRM a fogyasztói lojalitás kialakításának és bevétellé
konvertálásának fontos eszköze a vállalatok kezében.
Mivel a CRM rendszerek nem skálázhatók hatékonyan, illetve fenntartásuk jelentős munkamen�nyiséggel jár, ezért az utóbbi időben előtérbe kerültek a jóval rugalmasabb CDP illetve DMP megoldások.
Mit kell tudni a CRM rendszerekről?
• Hasonlók a CDP-khez, de nem kezelnek többféle adattípust,
• Személyes – első feles – adatot használnak,
• Fenntartásuk általában az értékesítők feladata.

CUSTOMER DATA PLATFORM (CDP)
A CDP-k hatalmas mennyiségű adatot gyűjtenek össze a fogyasztókról, részletes képet alkotva róluk, ami hatékony, személyre szabott kommunikációt tesz lehetővé minden felhasznált csatornán.
De miért is van szükség arra, hogy ilyen sok információt gyűjtsenek össze a felhasználókról? Leegyszerűsítve azért, mert minél többet tudunk az „ideális” fogyasztóról, annál hatékonyabb looka-like modellt építhetünk az új ügyfelek megszerzése érdekében.
A három platformtípus közül a CDP-k a legfiatalabbak, amelyek leginkább első feles, valós fogyasztói adatokat használnak, beleértve személyes adatnak minősülő információkat is, amelyek
ezáltal a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések hatálya alá tartoznak. A CDP-ket elsősorban
hirdetői oldalon alkalmazzák, fő céljuk a fogyasztói bázis jobb megismerése akár harmadik feles
adatok bevonásával.
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Amit a CDP rendszerekről mindenképp tudni érdemes:
• A CDP-k a marketing eszközei, amelyek a meglévő közönséggel történő kommunikációt
segítik,
• Az adott fogyasztói bázis elérése érdekében a következő célokra fókuszálnak: konverzió,
ügyfélmegtartás, interakció,
• Főleg első feles személyes adatokat használnak,
• Harmadik feles adattal is kiegészíthetők, de nem ez az adattípus van a középpontban,
• Céljuk, hogy egy helyre gyűjtsék össze a felhasználói adatokat, és azokat elérhetővé tegyék a személyre szabott marketingstratégia kialakításához több csatornán keresztül (pl.
web, hirdetés, e-mail, mobil).

DATA MANAGEMENT PLATFORM (DMP)
A DMP-k elsősorban harmadik feles adatokat kezelnek, jelenleg nagyrészt cookie-k segítségével.
Ezt a platformtípust főként reklámkampányok hatékonyabbá tételére használják, melynek elsődleges eszköze a look-a-like modell. A DMP tehát AdTech (hirdetéstechnológiai) platform, míg a
CDP-t inkább MarTech (marketingtechnológiai) eszköznek tekintjük.
A DMP-k weboldalakról, mobilapplikációkból, reklámkampányokból gyűjtenek, tárolnak és rendszereznek adatokat. A hirdetők, ügynökségek és kiadók azért használják ezeket a platformokat,
hogy hatékonyabbá tegyék a targetálást, részletes elemzéseket készítsenek, illetve look-a-like
modell segítségével kiterjesszék célcsoportjukat.
A rendszerben többféle módon keletkezhetnek adatok. Elsődlegesen a kiadó vagy hirdető felületén gyűjti azokat (JavaScript vagy HTML kód segítségével), de képes server-to-server kapcsolatra
vagy API hozzáférésre más MarTech vagy AdTech szereplőkkel (pl. DSP-k, ad exchange-ek, SSP-k,
CRM rendszerek).
A DMP-k által gyűjtött adatok négy fő típusa:
• Webes és applikációs adat: azokról az ügyfelekről gyűjti, akik meglátogatták a weboldalt
vagy alkalmazást,
• Első feles (akár online, akár offline) rendszerekből származó adat: például CRM vagy tranzakciós adatbázisból kinyert szenzitív ügyféladat (név, cím, e-mailcím),
• Marketing- és reklámkampányokból származó adat: például search vagy display kampányokból gyűjtött adat,
• Más DMP-kből átvett második, vagy harmadik feles adat.
Összefoglalva ezt érdemes tudni a DMP-kről:
• A hirdetésre (ismeretlen fogyasztók felé irányuló kommunikációra) koncentrálnak,
• Általában harmadik feles adatot használnak, az első feles adat kiegészítő információként
szolgál,
• Elsősorban display kampányok hatékonyságnövelésére használják, de nem korlátozódnak
erre a csatornára.
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AZ ÜZLETKÖTÉS FORMÁI,
ELJÁRÁSAI, ÁRAZÁS ÉS
ELSZÁMOLÁS
A programmatic rendszerekhez kapcsolódóan harmadik feles adatszolgáltatást többféle modell-

ben vagy egyedi konstrukcióban lehet igénybe venni. Az alábbiakban a leggyakrabban használt
három típust ismertetjük.

STANDARD TAXONÓMIA ALAPJÁN
A leggyakoribb megoldás az, hogy a szolgáltató előre létrehozza a saját à la carte kínálatát, amelyből a hirdetők pontosan meghatározott, legtöbbször fa struktúrába rendezett szegmensek közül
választhatnak. A szolgáltató lehet az a vállalkozás, amely az adatokat gyűjtötte és feldolgozta,
vagy lehet a piactér is, amely az adatgyűjtőtől nyers adatokat vesz át, és azokat bedolgozza a saját standard szegmenseibe. A hirdetők kampányt indíthatnak a szegmensre, de nem kapják meg
a cookie azonosítókat.
Ez a típus valamely programmatic piactéren szokott megvalósulni, általában DSP-n belül.
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ÁRAZÁS, ELSZÁMOLÁS
Minden szegmensnek szabott ára van, amelyet a szolgáltatás kiválasztásakor a hirdető elfogad.
A szolgáltatás ára rendszerint a média árától elkülönülten jelenik meg, bizonyos esetekben azonban egybecsomagolják, és ekkor a hirdető számára nem látható, hogy a teljes összegből mennyi a
média és mennyi a célzáshoz használt adat költsége.
A piacon ebben a kategóriában a felhasználás és a CMP alapú árazás a leggyakoribb, azaz minden 1000 olyan reklámkiszolgálás esetén, amikor az adatot használták, 1 egységnyi költség kerül
felszámolásra. A díjat a piactér számlázza ki a hirdető felé, hiszen e szereplő szolgálja ki és tartja
számon a felhasználást. A piactér felé pedig a szolgáltatók számláznak, amelyek elszámolnak az
adatforrásokkal – amennyiben ezek elkülönülnek a szolgáltatótól.

EGYEDI SZEGMENSEK ALAPJÁN
Az előző modellel szemben itt nincs előre kialakított „étlap”, azaz az egyedi szegmentációt a szolgáltatók a hirdetők igényeit teljesítve hozzák létre. A felhasználás lehet egyszeri vagy azt követően folyamatos. A hirdetők kampányt indíthatnak a szegmensre, de nem kapják meg a cookie
azonosítókat.
Ez a típus valamely programmatic piactéren szokott megvalósulni, DSP-n belül vagy sok esetben
DMP-n keresztül.
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ÁRAZÁS, ELSZÁMOLÁS
Mivel ebben az esetben két vagy több szereplő közötti egyedi megállapodásról beszélünk, nincs
általánosan használt modell. Az ár mindig az adott megállapodáshoz kapcsolódik, lehet felhasználás alapú, de kötődhet az adat rendelkezésre bocsátásához is, függetlenül attól, hogy felhasználták-e vagy hányszor használták fel.
A számlázás is többféle lehet. Főként felhasználás alapú megállapodásnál működik az a módszer,
hogy a piactér számláz a hirdetőnek, és elszámol a szolgáltatóval. Az is lehetséges azonban, hogy
a felek közösen vagy egyikük fizeti a DMP költségét, és az adatszolgáltatás díját direktben rendezik egymás között. Ez utóbbi módszer főleg az adat rendelkezésre állásához kötött árazás esetében indokolt.

COOKIE POOL ALAPJÁN
Ebben az esetben olyan speciális, egyedi megállapodásról van szó, melynek keretében a hirdető a
cookie azonosítókat is megkapja, azaz nem kizárólag a kampányindítás lehetőségét veszi meg. A
felhasználás ettől kezdve teljes mértékig a hirdetőre van bízva, a szolgáltató szerepe az átadáskor
megszűnik. Lehet szó egyszeri átadásról, vagy a szolgáltató folyamatos frissítést is nyújthat.
Ezt a típust DMP-n belül lehet leginkább lebonyolítani, vagy a partnerek egyéb célrendszerei között is lehetséges egyedi adatcseremódszer alkalmazása.
ÁRAZÁS, ELSZÁMOLÁS
Ebben az esetben minden elemében egyedi megállapodásról beszélünk, hasonlóan az egyedi
szegmens használatához. Ebből eredően mind az árazás, mind az elszámolás ugyanúgy működik.
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KIHÍVÁSOK, NEHÉZSÉGEK,
AKADÁLYOK
TECHNOLÓGIAI KIHÍVÁSOK
A JOGI SZABÁLYOZÁSBÓL EREDŐ TECHNOLÓGIAI KIHÍVÁSOK
A dinamikusan változó jogi környezet (GDPR, ePrivacy stb.) nem kizárólag jogi kihívásokat tartogat, hanem technológiai nehézségeket is maga után von. Az automatizált hirdetési rendszerek
megkövetelik a consent információ egységes és különböző platformokon egyaránt értelmezhető
kezelését. Azért jött létre az IAB Transparency and Consent Framework (TCF), illetve az erre a
keretrendszerre épülő Consent Management Platformok (CMP-k), hogy ezt a komplex feladatot
megkönnyítsék.
A hazai piacon jelenleg igen alacsony a CMP-k elterjedtsége, ami számos kihívást hordoz azon
szereplők számára, amelyek automatizált módon szeretnének adatot gyűjteni és felhasználni. A
szabályozás szigorodásával valószínűleg elengedhetetlenné válik a programmatic ökoszisztémában is értelmezhető consent információ, amennyiben személyre szabott hirdetést szeretnénk futtatni.
ADATVÁSÁRLÁS ÉS -ELADÁS
Adatot a piaci szereplők általában elemzési vagy célzási céllal vásárolnak, és szükség lesz a vásárolt
adat és az első feles vagy más forrásból vásárolt második és harmadik feles adatok egyesítésére.
Ez az „adatcsere” a vásárló és az eladó oldalán is a szükséges szoftverek és technológia meglétét
feltételezi. A csere alapvetően történhet DMP-k között, DMP és DSP között, DSP és SSP között,
illetve lehet közvetlen DMP integrációs is. Két platform azonban nem feltétlenül tud egymással
kommunikálni, ezekben az esetekben valamilyen kerülőúton kell megoldani az adattovábbítást.
ADATEGYESÍTÉS
Ahhoz, hogy az adat a másik oldalon elemezhető, célozható legyen, úgynevezett cookie matching
folyamatra van szükség. Ez egy olyan tábla felállítását jelenti, ami egyértelmű kapcsolatot létesít
az eladó és a vevő által használt user ID-k között. Ez a folyamat szinte mindig rejt magában valamilyen mértékű diszkrepanciát, és rendszeres frissítést igényel a fenntartása.
Két azonos módszertannal felvett adathalmaz statisztikai módszerekkel is egyesíthető. Bizonyos
attribútumokkal rendelkező felhasználóbázisról kijelenthető, hogy azokkal a tulajdonságokkal is
rendelkezik, amelyek a másik adathalmaz azonos attribútumokkal rendelkező felhasználóbázisára is igazak.
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AZ ADATGYŰJTÉS „VADNYUGATÁNAK” VÉGE. ITP, FIREFOX, SAMESITE
Az adatgyűjtés „vadnyugatának” nem csak a jogi környezet megváltozása, de az adatbiztonság
egyre fontosabbá válása is véget vethet a közeljövőben. Elsőként az Apple lépett drasztikusan:
2017-ben adták hozzá a Safari böngészőhöz az ITP, azaz Intelligent Tracking Prevention nevű kiegészítést. Eleinte csak a 3rd party cookie-k használatát szigorították, ám a nagyobb szereplők
1st party cookie-k használatával kerülték ki a szabályozást, ezért az újabb verziókban már ezek
lerakását is korlátozzák. Az Apple jelenleg az ITP 2.3 verziónál tart, amellyel 24 órára limitálja a 1st
party cookie-k működését. Ezzel a Safari böngészőkön a cookie alapú, hosszú távú közönségszegmentálás gyakorlatilag lehetetlenné vált.
A Mozilla Firefox nevű böngészője hasonló megoldást vezetett be ETP, azaz Enhanced Tracking
Protection néven. A böngésző alapbeállításként semmilyen cookie-t nem enged letenni.
A legnagyobb problémát egyértelműen a Google Chrome SameSite-nak nevezett funkciója okozza majd, ha alapértelmezett beállításként fog működni. Világszinten az összes böngészési esemény nagyjából 70 százaléka zajlik Chrome-ban, ezért nagy változást fog hozni az adatpiacon és
általában az online hirdetési rendszerekben. A SameSite jelenleg megengedőbb, mint az Apple
vagy a Mozilla megoldása, azaz alapbeállításként nem korlátozza a cookie-k használatát, amennyiben az azt felhasználó vállalat közzétette cookie-kezelési irányelveit.
A Google 2020. januári bejelentése szerint két éven belül azonban a Chrome is beáll azon böngészők sorába, amelyek alapbeállításként tiltják a 3rd party cookie-k használatát. Ez egyértelműen e mérési, targetálási módszer széleskörű alkalmazásának a végét jelenti, és várhatóan jelentős
hatással lesz az adatpiac jelenlegi szereplőire és működésére.
A jelenlegi technológiai megoldásokat figyelembe véve ezek a szereplők elsősorban:
• DMP-k (data management platformok)
• 3rd party adat aggregátorok
• Attribúciós modellek
A változás hatására a 1st party adatok és az ezekkel kapcsolatos stratégiák szerepe várhatóan
nőni fog mind a meglévő ügyfelek megszólítása, mind az akvizíciós aktivitások terén.
A teljes digitális marketing jelentős átalakulás előtt áll, így minden piaci szereplő szoros együttműködésére szükség lesz ahhoz, hogy az iparág mind felhasználói, mind üzleti szempontból megfelelő megoldást találjon erre a kihívásra. Számos fejlesztés van folyamatban, de a jelenlegi gyakorlatnak egyelőre nincs egyértelmű helyettesítése.
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KERESKEDELMI KIHÍVÁSOK
AZ ADATFORRÁS KIVÁLASZTÁSA
A megfelelő adatpartner kiválasztásakor nagyon fontos, hogy kölcsönösen kedvező kereskedelmi
modell alakuljon ki. Mindkét félnek meg kell győződnie arról, hogy a partner követi a törvényi és
vállalati szabályozásokat, meg kell egyezniük a számlázás feltételeiről és alapjáról (például CPM,
flat fee vagy költéshányad), az audit jogosultságról és minden egyéb feltételről, ami tárgyalás
alapját képezheti.
ADATVÁSÁRLÁS
Adatvásárlói oldalról nehézséget jelent a tárgyalás során, hogy csak akkora mértékű befektetésről
ésszerű dönteni, amely valószínűsíthetően megtérül. A nagy nemzetközi szereplők árazása nem
fenntartható a magyar inventory árak mellett, ezért ezek az adatszegmensek általában elérhetetlenek, azaz a viszonylag kevés helyi vagy regionális adatszolgáltató kínálatából lehet választani.
A helyi szolgáltatók mérsékeltebb árú termékei esetében is fontos szempont a teljesítmény: egy
adattal dúsított kampánynak legalább annyival jobb eredményt kell hoznia, amennyivel többet
kellett költeni rá.
Az árérzékenység mellett kihívást jelent az exkluzivitás is, ugyanis a nagy globális szereplők sokféle adatot kínálnak akár ingyen is, ezért vásárlói oldalon azokat az adatokat keresik leginkább,
amelyek többletértékkel rendelkeznek. Ezen feltételrendszerben nehéz az adatfelhasználók dolga, ritka, hogy egy forrás minden szempontnak megfeleljen.
ADATÉRTÉKESÍTÉS
Az eladói oldal is szembesül a végfelhasználó által tapasztalt kihívásokkal, amelyeknek nehéz
megfelelni. Az exkluzív adatért nagy ellenértéket vár a tulajdonosa, viszont az árérzékeny piacon
nem feltétlenül tudja megfelelő áron továbbadni azt a végfelhasználóknak.
A fenntartható működéshez nagy mennyiségű felhasználásra van szükség, tehát fontos a skálázhatóság, nagyobb méretekben azonban nehezebb a teljesítménycéloknak is megfelelni.

OPERACIONÁLIS KIHÍVÁSOK
ADATMINŐSÉG
A vásárolt adat felhasználhatósága nagyban függ annak minőségétől. Ha elemzési vagy modellezési céllal vásárol valaki adatot, akkor megnehezíti vagy akár ellehetetleníti a dolgát, ha az átadott adat már eleve modellezésen alapul. A vásárlónak ezért meg kell győződnie az adatszolgáltató hitelességéről, de ez fordítva is igaz, számos csereügylet feltételezi az ügyfélbe/vásárlóba
vetett bizalmat az adatszolgáltató részéről.
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Az attribútumokat időben azonos módon kell definiálni, különben inkonzisztens eredményeket
fogunk kapni. Az időfaktor meghatározza azt is, hogy meddig használhatók fel a vásárolt adatok:
bizonyos attribútumok időben változhatnak, ilyen például az érdeklődési kör vagy vásárlási szándék, ezért, ha a vásárlónak hosszútávon van rá szüksége, az eladó félnek frissített adatbázissal
kell rendelkeznie.
Az adat relevanciája nem feltétlenül állandó. A megváltozott üzleti szükségletek vásárlói oldalról
irrelevánssá tehetik az adathalmazt, szolgáltatói oldalról viszont számos nehezítő tényező, például szabályozási, piaci, kereskedelmi változások léphetnek fel. Az eredetileg exkluzív adat általánosan elérhetővé válhat, vagy piacra léphet egy újabb adatforrás, egy újabb szolgáltató.
A nem megfelelő granularitású adat fals eredményeket fog hozni, ezért az újonnan bevont adatforrást mindig egyeztetni kell az elemzési célokkal és a már meglévő adatokkal. A cookie alapú
adatok azt a kihívást is magukban rejtik, hogy az azonos cookie-val rendelkező események nem
feltétlenül ugyanahhoz a személyhez köthetők. Ez fordítva is igaz: a különböző cookie nem feltétlenül jelent különböző személyt, idővel például a böngésző cookie-k törlődhettek vagy elévülhettek. Az is fontos emellett, hogy a vásárolt adat skálázható legyen, a felhasználónak tudnia kell,
hogy reprezentatív-e valamilyen szempontokra nézve, és elégséges méretű-e az extrapolációhoz.
A túl specifikus adathalmaz legalább akkora kihívást jelent, mint a túl általános.
A fenti nehézségek áthidalásához transzparenciára van szükség, ám ezek szenzitív információk
lehetnek – vagy legalábbis a piaci szereplők akként kezelhetik.
MÉRÉS
A performance típusú kampányok esetében egyértelműen meghatározott KPI-ok mentén viszonylag könnyen mérhetők az eredmények és a felhasznált adat hozzáadott értéke. Awareness
kampányok esetében már nehezebb a helyzet: a Google például nyújt olyan szolgáltatást, amely
lehetővé teszi a soft KPI-ok mérését is, de a programmatic rendszerekben már nem ilyen egyszerű
ez a folyamat. Általában külső szolgáltatót kell ahhoz igénybe venni, hogy például a márkafelismerés vagy az in-target reach mérhetővé váljon. Ilyen esetben nehéz meghatározni az adattal dúsított kampány addicionális teljesítményét, pedig vannak olyan adattípusok, amelyek kifejezetten
awareness célra a legalkalmasabbak.
A cookie alapú mérések továbbá ugyanazokat a problémákat vetik fel, melyek az adatminőséggel
kapcsolatban is megjelennek. Több személyre is utalhat egyetlen cookie, míg egy böngészőben
elérhető cookie mögött több felhasználó is kifejthet aktivitást. A mérőrendszerek igyekeznek
ezeket a jelenségeket csökkenteni „real cookie”, „real user” értékekkel.

IAB ADAT - POSITION PAPER

A FEJEZET SZERZŐI: BALOGH TAMÁS, SIMON ÁDÁM

JOGI KÖRNYEZET
ÖSSZEFOGLALÓ
Az alábbi fejezetben átvesszük a GDPR releváns alapfogalmait, valamint kifejtjük, hogy miért a
felhasználók hozzájárulása az adatkezelés elsődleges jogalapja az adatpiacon a GDPR alapján.
Az érintettek online térben adott hozzájárulásával kapcsolatos joggyakorlatot a 2019-es évben
a brit (ICO) és a francia (CNIL) adatvédelmi hatóságok állásfoglalásai is formálták. A gyakorlat
egyértelműen az érintettek kifejezett és önkéntes hozzájárulását tartja a legtöbb adatpiaci tevékenység esetén az alkalmazandó jogalapnak. Nem tekinthető hozzájárulásnak a tovább böngészés, illetve az általános hozzájárulás az adatgyűjtéshez (az adatkezelési cél meghatározása
nélkül). Az említett hatóságok a süti wall technológia alkalmazását is kritizálják.
A hozzájárulások kezelésének átláthatósága, illetve a hozzájárulás igazolásának megkönnyítése
érdekében az IAB Europe megtette az első lépéseket, és kidolgozta Átláthatósági és Hozzájárulási Keretrendszerét (TCF). A TCF-nek jelenleg a 2.0-ás verziója működik, amelyhez a híradások alapján a Google is csatlakozhat, ezzel megteremtve a lehetőségét annak, hogy egy egész internetre
kiterjedő hozzájárulás sztenderd alakulhasson ki.
Az adatpiaci szereplők adatvédelmi jogi szerepének meghatározása sokszor kihívást jelent. Tendencia a piacon, hogy a szolgáltatók igyekeznek inkább adatfeldolgozóként definiálni magukat,
remélve, hogy egyszerűbben mentesülnek a felelősség alól egy esetleges jogsértés esetén. Mindeközben az Európai Unió Bíróság gyakorlata ezzel ellentétesen egyre inkább a közös adatkezelés
fogalmának kiterjesztett értelmezése felé halad. Alább részletesebben foglalkozunk azzal, hogy
a feleknek milyen adatvédelmi megfontolásokat érdemes szem előtt tartaniuk amikor szerződést
kötnek egymással az adatpiacon.
Fontos változásokat hozhat a szabályozásban az ePrivacy rendelet, amelynek a jövőjét folyamatos
bizonytalanságok övezik. Az ePrivacy rendelet utolsó, 2019. október 4-én Finnország által javasolt
szövegét a tagállamok 2019. november 22-én leszavazták az Európai Unió Tanácsának ülésén, így
az újabb, Tanács által kialakított tervezet megszületéséig nem tud tovább haladni a tárgyalási
folyamat az EU döntéshozó szervei között.
Összességében elmondható, hogy az online hirdetési és adatpiaccal szemben támasztott adatvédelmi elvárások továbbra sem egyértelműek, azonban a kép egyre tisztul. Jelen összefoglaló célja, hogy igazodási pontot adjon a piaci szereplők részére, és segítsen azonosítani a legfontosabb
kockázatokat.
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ALAPVETŐ SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET
A prudens személyes adat adatbázisok kezelése, használata, illetve a velük való kereskedés nem
képzelhető el a személyes adatokra vonatkozó jogszabályi háttér ismerete és ennek való megfelelés nélkül.
A személyes adatok kezelését 2018. május 25. óta az EU teljes területén történő adatkezelésre
vonatkozó Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR) szabályozza.
A GDPR szerint személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Természetes személy beazonosítása történhet közvetlen
módon (pl. név alapján azonnal beazonosítok egy természetes személyt), de akár közvetett módon is (pl. IP cím alapján, az internetszolgáltatón keresztül el lehet jutni a beazonosított természetes személyhez). Amennyiben egy olyan adat áll rendelkezésre, amely akár közvetlenül, akár
közvetetten elvezet egy beazonosítható természetes személyhez, úgy ez az adat személyes adat,
és így a GDPR tárgyi hatálya alá tartozhat. Az adatpiacon mozgó adatok zömükben személyes
adatok. A joggyakorlat a sütikkel gyűjtött adatokat általában személyes adatnak tekinti még akkor is, ha a honlap üzemeltetője vagy a hirdetési szolgáltató önállóan nem képes a süti azonosító
mögött lévő személy azonosítására.
Fontos megemlíteni, hogy GDPR területi hatálya az EU tagállamaira terjed ki, függetlenül attól,
hogy a személyes adatkezeléssel érintett természetes személy EU állampolgár-e vagy sem. Tehát,
ha az EU területén nyújtunk szolgáltatást, és ezzel összefüggésben adatbázist építünk, targetálunk, profilozunk, akkor a személyes adatok kezelésére a GDPR fog vonatkozni.
A GDPR az adatkezelés fogalmát is rögzíti, eszerint a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége adatkezelésnek minősül. Ide tartozik a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, átalakítása vagy megváltoztatása, de adatkezelés a személyes adat puszta tárolása,
lekérdezése, a betekintés, a felhasználás, a közlés, a továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, valamint a személyes adat összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése is. Tehát aki e tevékenységek bármelyikét végzi
személyes adatokkal, úgy biztosan adatkezelést folytat.
A GDPR 6. cikke meghatározza azokat a jogalapokat, amely alapján személyes adat jogszerűen kezelhető. Az adatpiac szempontjából elsődleges jogalap az érintett hozzájárulása. Kiemeljük, hogy
a személyes adatok ún. különleges kategóriáinak kezelése (pl. egészségügyi adatok) – más, a GDPR-ban meghatározott jogalap hiányában – csak az érintett kifejezett hozzájárulása alapján történhet. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermekek személyes adatainak kezelése
csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet
gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. Erre az adatkezelési tájékoztatóban javasolt mindenki
figyelmét felhívni, ha a szolgáltatás gyermekek számára is elérhető.
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A hozzájárulásnak önkéntesnek, konkrétnak, tájékoztatáson alapulónak és egyértelműnek kell
lennie. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően
adja meg (pl. pop-up), a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja
szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.
Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás,
illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint, hogy azt világosan
és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az
adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további
tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és
tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról. A személyes adatkezelés konkrét céljainak explicit
módon megfogalmazottaknak és jogszerűeknek, továbbá már a személyes adatok gyűjtésének
időpontjában meghatározottaknak kell lenniük. A személyes adatoknak a kezelésük céljára alkalmasaknak és relevánsaknak kell lenniük, az adatok körét pedig a célhoz szükséges minimumra kell
korlátozni. Ehhez pedig biztosítani kell különösen azt, hogy a személyes adatok tárolása a lehető legrövidebb időtartamra korlátozódjon. Ahhoz, hogy a hozzájárulás tájékoztatáson alapulónak
minősüljön, az érintettnek legalább tisztában kell lennie az adatkezelő kilétével és a személyes
adatok kezelésének céljával.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett számára
biztosítani kell a jogot arra, hogy hozzájárulását bármikor egyszerűen visszavonja. Ha az adatkezelés jogalapja jogos érdek, az érintettnek biztosítani kell a lehetőséget, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő – eredeti vagy további – kezelése ellen, amelybe beletartozik a profilalkotás is, ha az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Az
érintett figyelmét e jogra kifejezetten fel kell hívni, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
A fentieket összegezve tehát az adatok jogszerű forgalmazása, továbbítása érdekében fontos,
hogy az adatok gyűjtése előtt az érintettet az adatgyűjtés céljáról egyértelműen tájékoztassuk
(pl. marketing cél), megadva azt a tájékoztatást is, hogy a begyűjtött személyes adatnak ki lehet
potenciális címzettje. A lehetséges címzettek körének pontos meghatározása azért is lényeges,
mert a címzetteknek abban az esetben már nem kell a GDPR 14. cikk (3) bekezdésében meghatározott időpontban külön tájékoztatniuk az érintettet, hogy az adatait kezelik, amennyiben az
érintett már ezzel az információval a korábbi adatkezelőtől értesült. Így például, ha egy honlapon
harmadik fél sütije kerül elhelyezésre adatgyűjtés céljából, akkor a honlap üzemeltetőjének az
adatkezelés átláthatósága érdekében javasolt a honlapja adatkezelési tájékoztatóját kiegészíteni
azzal, hogy a harmadik fél részére az adatokat továbbítja pl. marketing célból. Persze ekkor sem
maradhat el annak igazolása, hogy a süti által gyűjtött adatok átadásához az érintett hozzájárult.
Ennek megfelelő biztosítására egyre több ajánlás, illetve technikai megoldás lát napvilágot.

IAB ADAT - POSITION PAPER

A FEJEZET SZERZŐI: BALOGH TAMÁS, SIMON ÁDÁM

A GDPR mellett fontos megemlíteni az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló Európai Parlament és a Tanács 2002/58/
EK irányelvét (ePrivacy Irányelv) is, amely kifejezetten az elektronikus hírközlési hálózatokon történő személyes adatkezelésre vonatkozó szabályaival a GDPR rendelkezéseit egészíti ki, egyes
vitás kérdésekben ezt írja felül.
A gyakorlatban az ePrivacy irányelvnek és az ezen alapuló nemzeti szabályoknak a sütik elhelyezése és a sütik által gyűjtött adatok kezelése tekintetében van fontos szerepe az adatpiaci
szereplők számára. Az ePrivacy irányelv (25) preambulum bekezdése szerint amennyiben például
a sütiket törvényes célra szánják, használatuk azzal a feltétellel engedélyezhető, hogy a felhasználók a GDPR-nak megfelelően a sütik, illetve hasonló eszközök céljáról egyértelmű és pontos
tájékoztatást kapnak, annak érdekében, hogy tudomásuk legyen az általuk használt végberendezésen elhelyezett adatokról. A felhasználók számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy
megtagadják a sütik vagy hasonló eszközök végberendezésükön történő tárolását.
A sütik elhelyezésére vonatkozó szabályokat akkor is alkalmazni kell, ha a süti személyes adatot
nem kezel. Így elsőként a sütikkel kapcsolatban az ePrivacy szabályoknak való megfelelést fontos
biztosítani, ezt követően, amennyiben a süti működtetése adatkezeléssel is jár, a GDPR-t és egyéb
személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályoknak való megfelelést kell garantálni.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a sütikkel kapcsolatban a
GDPR hatálybalépését követően kiadott állásfoglalása1 szerint fontos megkülönböztetni, hogy
egy süti a honlap működéséhez, bejelentkezéshez stb. szükséges vagy egyéb, nem a honlap fő
funkciójához szükséges sütiről van szó. Amennyiben a személyes adatok kezelése (például süti
elhelyezése, esetleges szerver oldali IP cím naplózás) kizárólag a honlap üzemeltetése céljából, a
honlap működőképessége, alapvető funkcióinak biztosítása, és a számítógépes rendszer biztonsága érdekében történik, akkor az ilyen sütivel gyűjtött adat kezelésének jogalapja jogos érdek
lehet, de nem kizárt a hozzájárulásos jogalap sem, feltéve, hogy adott süti használata nélkül is
használható lenne a honlap.
A jogos érdek, mint jogalap esetén hozzájárulás nem szükséges az adatkezeléshez, csak megfelelő
tájékoztatást kell nyújtani az érintetteknek, és a cél eléréséhez szükséges és arányos mértékben,
a minimálisan szükséges ideig szabad csak ez alapján személyes adatokat kezelni (például régebbi
naplófájl bejegyzések rendszeres törlése, a session sütik és egyéb sütik olyan beállítása, hogy ha
e célból már nem kellenek, akkor a böngészőből kilépéskor vagy rövid idő múlva törlődjenek).
A jogos érdekre hivatkozás esetén fontos annak dokumentálása, hogy a jogos érdek érvényesítése előnyt élvez-e az érintett érdekeihez és jogaihoz képest, például azért, mert az adatkezelés
nélkül nem megvalósítható a honlap működése és biztonsága.

1 NAIH/2018/3567/2/V
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A statisztikai célú (a pillanatnyi működéshez nem szükséges technikai adatokat gyűjtő, a szolgáltatás jövőbeni fejlesztéséhez vagy látogatószám méréshez stb. használt) sütik, valamint a marketing célú (követő, hirdetésekhez kapcsolódó stb.) sütik alkalmazásához a fenti jogos érdek jogalap
csak kivételes esetben alkalmazható. Erősen kétséges a jogos érdek érvényes jogalapként történő hivatkozása olyan esetekben, amikor a sütik harmadik féltől származnak, akivel az érintett
semmilyen kapcsolatban nem áll, vagy ezen sütik adatait ilyen harmadik félnek kellene továbbítani. A fentiek miatt javasolt az egyéb sütikre a GDPR vonatkozó szabályainak megfelelő hozzájárulás utólag igazolható módon történő beszerzése, természetesen teljes és megfelelő tájékoztatás
mellett.

ADATKEZELÉSHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS BIZONYÍTÁSÁRA VONATKOZÓ
ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS KERETRENDSZEREK
A brit (ICO) és a francia (CNIL) adatvédelmi hatóságok 2019. júliusában adták ki iránymutatásukat
a sütik és egyéb hálózati adatgyűjtést célzó technológiák alkalmazásának adatkezelési kérdéseivel kapcsolatban.
A korábbiakban rögzítettek szerint mindkét hatóság véleménye megegyezik abban, hogy az
adatgyűjtéshez minden esetben az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulását be kell szerezni, mielőtt a sütit böngészőjében elhelyezik. Leszögezik, hogy az érintett további böngészése a
honlapon nem eredményez hozzájárulást az adatgyűjtés megkezdéséhez. Általánosan megadott
hozzájárulás nem elegendő, minden esetben pontosan meg kell jelölni, hogy pl. adott süti milyen
célból és milyen adatot gyűjt. Javasolt továbbá a hozzájárulás adatkezelési célok szerinti megbontása is. Egyetértenek a hatóságok abban is, hogy be kell azonosítani minden felet, aki sütit helyez
el a böngészőben, és erről az érintettet tájékoztatni kell. Az ún. cookie wall technológia a brit
és francia hatóság szerint sem elfogadható, egyebekben a holland adatvédelmi hatóság is adott
ki hasonló állásfoglalást e kérdésben. Cookie wall technológia az olyan, egész weboldalt borító
hozzájárulás-kérés, ahol nincs lehetőség arra, hogy a felhasználó úgy használja a honlapot, hogy
megtagadja a marketing célú sütikhez való hozzájárulást.
A hatóságok megosztottak azzal kapcsolatban, hogy az analitikai célt szolgáló sütik (pl. Google
Analytics) esetében kell-e hozzájárulás az érintettől vagy sem. Szintén kérdéses, hogy a további
adatkezelésekhez kell-e hozzájárulás az érintett részéről vagy lehet-e – pl. jogos érdek – olyan
más jogalap, amellyel a további adatkezelés folytatható lenne. Abban mindkét hatóság – a GDPR
egyértelmű rendelkezéseinek okán – egyetért, hogy az érintett profilozásához szükséges annak
előzetes hozzájárulását beszerezni.
Az átláthatóbb hozzájárulás-kezelés érdekében az IAB Europe kidolgozta az ún. Átláthatósági és
Hozzájárulási Keretrendszerét (TCF). A TCF célja, hogy a közzétevői oldalt segítse a megfelelő
tájékoztatás nyújtása és ennek részeként a megfelelő hozzájárulások beszerzése érdekében az
oda látogatók részéről, azzal, hogy megadja, hogy milyen adatot gyűjtenek a közzétevők, illetve
az oldalukon kereskedők (hirdetők, ügynökségek stb.).
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A TCF egységesíti az érintetti hozzájárulás megszerzésének folyamatát, majd ezt továbbítja a reklámkereskedelemben érintetteknek. Az IAB Europe 2019. augusztus 21-én jelentette be a TCF
átdolgozott, 2.0 verziójának indítását, amelyre szeptember 10-én nyílt meg a lehetőség a regisztrációra. Az átdolgozott változat több lényeges újítást is hoz, például azt, hogy az érintetteknek
ezen keresztül lehetőségük lesz az adatkezelés ellen tiltakozni, valamint tovább finomították
az adatkezelők és címzettjeikről szóló tájékoztatást és az adatkezelési célok meghatározását is.
Nagy előnye a korábbi változathoz képest, hogy 2020 márciusával a Google is csatlakozik a keretrendszerhez, így a hozzájárulási láncolatok kezelése még inkább egyszerűsödik.
A TCF alkalmazása segítséget nyújthat az elektronikusan tárolt hozzájárulások kezelése és ezáltal
a folyamatban részt vevő összes szereplő részéről a hozzájárulás meglétének bizonyítása érdekében.

AZ ADATPIACI SZEREPLŐK FELADATAI ÉS FELELŐSSÉGE A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE SORÁN
A GDPR a személyes adatok kezelése tekintetében megkülönbözteti az adatkezelőket, a közös
adatkezelőket és az adatfeldolgozókat. Amennyiben egy adatpiaci szereplő személyes adatot
kezel, akkor valamelyik fent említett kategóriába besorolható. Az, hogy egy adatkezelés során
melyik szereplő melyik jogi kategóriába tartozik, azért fontos, mert meghatározza a szereplő felelősségét. Az online adatpiaci környezetben azonban sokszor komoly kihívást jelent az egyes
szereplők besorolása.
ADATKEZELŐK ÉS ADATFELDOLGOZÓK ELHATÁROLÁSA A GDPR ALAPJÁN
Adatkezelő a GDPR alatt „az a természetes vagy jogi személy […], amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza”.
Közös adatkezelésről akkor beszélünk, ha az „adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg”. Az ilyen adatkezelők közös adatkezelőnek minősülnek.
Adatfeldolgozó pedig „az a természetes vagy jogi személy […], amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel”.
Fontos megjegyezni, hogy adatkezelőnek minősülhet olyan szereplő is, aki ténylegesen nem végez műveletek az adatokon, azokhoz nem fér hozzá, de meghatározza az adatkezelés célját, eszközeit2. Az online hirdetési piacon például gyakran előfordul, hogy a hirdető egyáltalán nem végez műveleteket egy, az érdekében összeállított adatbázison, csak az általa megbízott ügynökség
és a hirdetési platform. Ennek ellenére az esetek többségében ilyenkor is adatkezelőnek minősül
a hirdető. Általában, ha az adatkezelés közvetlenül szolgálja egy szereplő gazdasági érdekeit (pl.
az adatokat saját szolgáltatásának fejlesztésére felhasználja, adatbázisból saját érdekében lekérdezéseket hajt végre), akkor az ilyen szereplő adatkezelőnek minősül.
2 Ezt az értelmezést a magyar bíróság és az EUB is több döntésben megerősítette. Lásd
11.K33.918/2018/8, vagy FashionID.
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A közös adatkezelő szerep jelentősége egyre nő, különösen az online hirdetési és adatpiacon. Az
adatkezelők akkor is minősülhetnek közös adatkezelőnek, ha az adatkezelés egyes fázisaira, vagy
akár döntő többségére kizárólag az egyik adatkezelőnek van érdemi ráhatása, ám az adatkezelés
teljességét tekintve az adatkezelés mindkét fél érdekeit közösen szolgálja. Tipikus példája lehet
ennek a Facebook Tetszik gomb elhelyezése egy honlapon a honlap üzemeltetője által. A honlap
üzemeltető semmilyen érdemi befolyással nem bír a Facebook pixel működésére, mégis közös
adatkezelőnek minősülhet a Facebookkal3.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó elhatárolását „az adatkezelés célját és módját illető döntési jogkörre, illetőleg az adatkezelést illető autonómia szintjére kell alapozni”.
Az adatfeldolgozó hozhat önállóan döntéseket az adatkezelés tekintetében, azonban
amennyiben ezek olyan érdemi döntések, amelyek érintik az adatkezelés célját és eszközeit, akkor adatkezelőnek minősül. A NAIH GDPR előtti gyakorlatában példálózó jelleggel
a következő döntéseket sorolta fel, mint ilyen érdemi döntések:
a)
az adatkezelés céljának meghatározása,
b)
az adatkezelés időtartamának meghatározása,
c)
az adatkezelés során alkalmazott eszközök kiválasztása,
d)
az adatok megismerésére jogosult személyek körének meghatározása,
e)
az adatok továbbításáról való döntés,
f)
az adatbiztonsági intézkedések meghozatala,
g)
az érintettek tájékoztatására vonatkozó kötelezettség teljesítése, vagy
h)
az adatfeldolgozó kiválasztása.

Az online hirdetési piacon a gyakorlatban különösen nehéz meghatározni, hogy valójában adatfeldolgozónak vagy szintén adatkezelőnek, esetleg közös adatkezelőnek minősülnek azok a nagy
platformszolgáltatók, amelyek, miközben egy szolgáltatást nyújtanak és lehetőséget teremtenek
pl. online hirdetések létrehozására, célzására, megjelenítésére, a másik oldalról jelentős, mégis egyoldalú döntéseket hoznak a rendszereikbe feltöltött adatok tekintetében. Sok esetben a
szolgáltatást igénybe vevő adatkezelőnek rendkívül korlátozott az utasítási jogköre. Ez a problémakör különösen szembeötlő a technológiai óriások, pl. a Microsoft, a Google, a Facebook által
nyújtott online szolgáltatások, valamint különösen a RTB piacon a DMP-k, DSP-k és SSP-k által
nyújtott szolgáltatások besorolása tekintetében.

3 Fashion ID-ügy
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AZ EGYES SZEREPLŐK FELELŐSSÉGE
Főszabály szerint az adatkezelésben érintett adatkezelők és adatfeldolgozók, akik felelősek adatkezelés által okozott kárért vagy személyiségi jogi sérelemért, egyetemleges felelősséggel tartoznak a teljes kárért, vagy sérelemdíjért, az alábbi kiegészítésekkel:
a. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott
károkért, ha nem tartotta be a GDPR rá vonatkozó rendelkezéseit, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
b. Az adatkezelő (és az előbb említett körön túli tevékenysége esetén az adatfeldolgozó) csak
akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen
módon nem terheli felelősség.
c. Ha valamely adatkezelő vagy adatfeldolgozó teljes kártérítést fizetett az elszenvedett kárért,
jogosult arra, hogy az ugyanazon adatkezelésben érintett többi adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól visszaigényelje a kártérítésnek azt a részét, amely megfelel a károkozásért viselt
felelősségük mértékének.
A fentiekből kitűnik, hogy egy esetleges kártérítési, vagy sérelemdíj iránit igény esetén az adatfeldolgozó sokkal könnyebben mentesül a felelősség alól a GDPR szabályai szerint, mint egy adatkezelő. Emiatt az online hirdetési és adatpiacon a szolgáltatók igyekeznek a lehető legszélesebb
körben adatfeldolgozónak definiálni magukat. Fontos megjegyezni, hogy egy esetleges kártérítési igény esetén a bíróságok átminősíthetik a felek által megkötött szerződésekben rögzített
szerepeket (lásd pl. Facebook Fanpage ügy). Ugyanakkor utóbbi esetben, ha a felek feladatai és
a felelőssége nincs megfelelően szabályozva, nehéz helyzetben találhatják magukat a szereplők,
amikor azt kell bizonyítaniuk, hogy „a kárt előidéző eseményért őket semmilyen módon nem terheli felelősség”. Emiatt elengedhetetlen fontosságú a felek felelősségének és feladatainak részletes és megfelelő szabályozása a szerződésekben. Egy ilyen átminősítés elkerülése érdekében
érdemes a kezdetektől észben tartani a közös adatkezelői státuszt, mert ez sem jelent megoldhatatlan feladatokat és nem is jár kezelhetetlen következményekkel.
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MIRE KELL ODAFIGYELNI SZERZŐDÉSKÖTÉS SORÁN A SZEMÉLYES ADATOK
KEZELÉSE TEKINTETÉBEN?
A fenti tapasztalatok összefoglalásaként összegyűjtöttünk pár olyan kérdést, amelyet érdemes
az adatpiaci szereplőknek tisztázniuk egy szerződéskötési folyamat során a személyes adatok
kezelése tekintetében. Ez csupán egy gondolatébresztő lista, mindig javasoljuk szakképzett jogi
szakértő bevonását az adott tárgyalási folyamatba.
1. A GDPR szerinti szerepek meghatározása adatkezelési célonként. Az adott cél tekintetében
adatkezelők, adatfeldolgozók, vagy közös adatkezelők a felek?
2. Adatfeldolgozói viszony esetén a GDPR adatfeldolgozókra vonatkozó kötelezettségek és az
adatfeldolgozói szerződésre vonatkozó feltételek megvalósítása. Gyakorlati tapasztalat, hogy
egyes szolgáltatók adatfeldolgozóként igyekeznek pozícionálni magukat, még akkor is, ha érdemi döntéseket hoznak az adatkezelési folyamatok tekintetében.
3. A felelősségi körök és feladatok részletes és átlátható szabályozása, amennyiben nem vagy
nem csak adatfeldolgozói viszony van a felek között.
a. A felek érdeke, hogy a felelősségi viszonyokat mindenki számára átlátható módon,
szerződéses úton szabályozzák. Ennek a legcélszerűbb módja az, ha a felek az adatkezeléseket (pl. célzott marketingüzenetekkel összefüggő süti használata) részletesen
tevékenységeikre bontják (pl. süti lerakása, hozzájárulás beszerzése, adatok gyűjtése,
tárolása, továbbítása stb.), és az egyes adatkezelési tevékenységek esetén külön-külön
meghatározzák, hogy azért melyik fél felelős (pl. az érintettek hozzájárulásának beszerzéséért a honlap üzemeltető a felelős). Tisztázni kell, hogy ki és milyen érdemi döntéseket hoz az egyes adatkezelési tevékenységek tekintetében, ki a felelős az egyes feladatok ellátásáért és azokra hogyan kerül sor (pl. jogalap meghatározása, hozzájárulás
beszerzése, érintettek tájékoztatása)?
b. Adatkezeléssel kapcsolatos egyéb minimumfeltételek meghatározása (pl. a feleknem
kezelik személyes adatok különleges kategóriáit, az adatok nem kerülnek továbbításra
az EGT-n kívülre, adatvédelmi incidens esetén alkalmazandó folyamatok stb.)
4. Megfelelően biztosítani kell, hogy a felek eleget tesznek a szerződéses rendelkezéseknek.
Ez történhet kölcsönös auditjogok kikötésével (pl. az egyik fél a másiknak a GDPR-nak való
megfeleléshez szükséges dokumentációjába betekinthet stb.), szavatosságvállalásokkal, kötbérkikötésekkel. A brit és a francia hatóság is hangsúlyozza azonban, hogy csupán a szerződéses mechanizmusokkal az adatkezelők nem biztosíthatják megfelelően a személyes adatok
kezelésének jogszerűségét. Ezeket a mechanizmusokat megfelelő technológiai és szervezeti
intézkedésekkel kell alátámasztani a felek között. Példaként említhető, hogy a hozzájárulás
jogszerűségének igazolásához és biztosításához nem elegendő önmagában az, ha egy fél szerződésben vállalta a jogszerű hozzájárulások beszerzését. 4
5. A felek közötti felelősség szabályozása. A gyakorlatban gyakran problémát jelentenek az általános szerződési feltételek útján a szolgáltató által alkalmazott komoly felelősségkorlátozások. Érdemes tisztázni továbbá, hogy a felek rendelkeznek-e adatvédelmi tárgyú felelősségbiztosítással, és ha igen, az pontosan mire terjed ki és mennyiben alkalmazandó.
4 CNIL Cookie Guidance 2. Fejezet (A hozzájárulás bizonyítása) elérhető itt: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038783337

IAB ADAT - POSITION PAPER

A FEJEZET SZERZŐI: BALOGH TAMÁS, SIMON ÁDÁM

HASZNOS ANYAGOK
1.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

2.

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (a hatályos ePrivacy szabályozás) – https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0058

3.

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról –
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

4.

Az Egyesült Királyság adatvédelmi hatósága (Information Commissioner’s Office, ICO) jelentése az adtech ágazatról és a real time biddingről – https://ico.org.uk/media/about-the-ico/
documents/2615156/adtech-real-time-bidding-report-201906.pdf

5.

A francia adatvédelmi hatóság (CNIL) által publikált akcióterv az ágazattal kapcsolatban –
https://www.cnil.fr/en/online-targeted-advertisement-what-action-plan-cnil

6.

Az ICO iránymutatásai a sütikkel kapcsolatban – https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/guidance-on-the-use-of-cookies-and-similar-technologies/

7.

Az ICO direktmarketing gyakorlati útmutatója – https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2616882/direct-marketing-code-draft-guidance.pdf

8.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) Tájékoztatója a webáruházakra vonatkozó adatvédelmi követelményekről – https://www.naih.hu/files/2017-02-17-webaruhaz-tajekoztato-NAIH-2017-1060-V.pdf

9.

A NAIH NAIH/2018/3567/2/V. határozata, amelyben állást foglal sütikkel kapcsolatos kérdésekről is – https://www.naih.hu/files/NAIH_2018_3567_V_20180713.pdf

10. A Fashion ID döntés – http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216555&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=908957
11. A Facebook Fanpage döntés – http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202543&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=893625
12. GDPR blog: Az ePrivacy Rendelet tervezete, 2017. május 16. –
hu/2017/05/16/az_e-privacy_rendelet_tervezete

https://gdpr.blog.

13. ePrivacy Rendelet Tervezet, 2019. július 26. szerinti állapot – https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/07/SKM_C45819072611280.
pdf

IAB ADAT - POSITION PAPER

A FEJEZET SZERZŐI: SEMSEI BALÁZS, SZUTOR FERENC

TANÁCSOK, JAVASLATOK,
AVAGY MIT TEGYÉL, HA
CSINÁLNÁD
Az adatok ad hoc alkalmazása nem feltétlenül vezet sikerre rövidtávon. Az adatvezérelt marketinghez első lépésben a gondolkodást és az alapvető működést kell megváltoztatni: tervez, kivitelez, visszamér, optimalizál és újrakezdi a teljes ciklust. Ehhez leginkább az always-on aktivitások
passzolnak, de megfelelő szemlélettel időszakos kampányok esetében is jól működhet. Fontos,
hogy kampányok alatt ne csak fizetett hirdetésekben gondolkozzunk: használjunk fel minél több
insightot a termék, a célcsoport és teljes kommunikációs tervezésünk során (piaci potenciál, célcsoport mérete/összetétele stb.). Ezek részben saját korábbi tapasztalatainkból fognak származni, de a külsős partnerektől vásárolt adatok is sokat segíthetnek.
Mielőtt belevágnánk az adatvásárlásba, gondoljuk át részletesen:
•
•
•

Milyen célból szeretnénk külsős adatot használni?
Milyen technikai integrációk és humán erőforrás szükséges a legjobb felhasználáshoz?
Hogyan fogjuk a célok és a hatékonyság teljesülését visszamérni (KPI-ok, A/B tesztelés, adserver adatok, webanalitika stb.)?

Ha csak kommunikációban gondolkodunk, ne álljunk meg az adatalapú tervezésnél, célzásnál és
optimalizálásnál. A személyre szabott kommunikációhoz egyedi kreatívok is kellenek, amelyek
nélkül nem várhatunk maximális hatást a vásárolt adatoktól sem.

ÜZLETI MEGFONTOLÁSOK
A marketingbüdzsé minden cég életében véges, így az adatvásárlás komoly fejtörést tud okozni.
Médiára, technológiára, emberi tudásra vagy esetleg adatra fordítsam a büdzsét? A legtöbb hirdető már a programmatic térnyerése előtt is találkozott 3rd party adatokkal, ám ezek többsége
a szolgáltatásba volt foglalva, azaz ingyenesnek tűnt (Google, Facebook), vagy valamilyen médiacsomag része volt, így nehéz volt önmagában felmérni az értékét és a költségét. A mai display
kampányokban viszont a programmatic technológiának, a DMP-knek köszönhetően ugyanúgy elérhetők mind az ügyféladatok, mind a külsős adatok.
Ha a büdzsé nem ér el egy minimális szintet, nem fogjuk tudni értelmezni az eredményeket. Az
adatra fordított arány nagyobb költés esetében 5-10 százalékot tehet ki, kisebb büdzsék esetében pedig akár 20-30 százalékot is.
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Mindig határozzuk meg, hogy az adott cél teljesüléséhez mekkora inkrementális hatékonyságot
kell elérnünk az adatok felhasználása révén. A visszamérésnél ehhez a benchmarkhoz viszonyítva
rögtön látjuk majd, hogy a büdzsé mekkora százalékát érdemes külsős adatok felhasználásával
befektetnünk. Mikor már megvan, hogy milyen célok eléréséhez milyen adatokat szeretnénk felhasználni, számítsuk ki azt is, hogy mekkora adatvolumenre lesz szükségünk a célok eléréséhez,
teszt esetében pedig a szignifikáns eredményekhez. Ekkor a teljes büdzséhez viszonyítva látjuk
majd, hogy mekkora arányt érdemes ilyen célra felhasználnunk.
Az adatvezérelt működés egyik sarokköve a folyamatos tesztelés és tanulás, és nincs ez másképp
az adatvásárlás esetében sem. Próbálkozzunk különböző adatszolgáltatók eltérő szegmenseivel.
Várhatóan ezek kombinációja fogja kiadni az ideális működést.
Üzletileg nem csupán a külsős adatok ára, hanem az ezek használatához szükséges technológia és
humán erőforrás költsége is extra forrásokat igényel. És akkor még nem is beszéltünk a perszonalizált kreatívok gyártásáról, ami szintén extra költséget jelent, automatizálás esetén pedig plusz
technológiát fog igényelni.

TECHNOLÓGIAI ÉS HR MEGFONTOLÁSOK
Az adatok felhasználása során érdemes az MVP (minimum viable product) megközelítést alkalmazni. A marketingtechnológia területén könnyű „űrhajóépítésbe” kezdeni, azonban mire az űrhajó elkészül, a piac sokszor már rég elhúzott mellettünk, vagy a produktum egészen más lett,
mint amit az elején terveztünk (amivel nincs baj, ha a specifikáció módosításai folyamatos tesztelésen és tanuláson alapulnak).
Az adatok megfelelő felhasználásához, értelmezéséhez szakértőkre is szükségünk lesz. A legtöbb
esetben az első lépés megtételéhez nem kell, hogy ezek a szakértők a cégünkben üljenek, azaz
ügynökségeken keresztül is el lehet indulni az úton. (Más kérdés, hogy hosszútávon várhatóan
minél közelebb szeretnénk tudni ezt a tudást és képességet az üzleti döntésekhez.)
Keressünk olyan lehetőségeket, ahol első lépésben relatíve kis erőfeszítéssel nagy hatást tudunk
elérni. Sok esetben komoly integráció nélkül is el tudjuk kezdeni a külsős adatok használatát: először teszteljünk mindenki számára elérhető adatokat, és ha működik a koncepció, optimalizáljunk
és igyekezzünk a leghatékonyabb adatszolgáltatókkal direkt kapcsolatot és egyedi megoldásokat
kialakítani.
Az induláshoz nem kell komoly marketingtechnológiai eszköztár sem. Használjunk ügynökségeket, amelyek már rendelkeznek a megfelelő technológiával és az erre szakosodott kollégákkal
(médiaszakértők, data scientistek). Az első tapasztalatok alapján már jobban fogjuk látni, hogy az
adatok milyen formában hasznosak számunkra, és ezek alapján már meg tudjuk tervezni a szükséges marketingtechnológiai eszköztárat és szakértői csapatot (saját vagy ügynökségi oldalon):
• Közép-hosszútávon szeretnénk a 1st party adatainkat és a külsős adatokat együtt kezelni?
Várhatóan DMP-re vagy CDP-re lesz szükségünk.

IAB ADAT - POSITION PAPER

A FEJEZET SZERZŐI: SEMSEI BALÁZS, SZUTOR FERENC

•
•

A külsős adatokat szeretnénk fizetett hirdetéseink mellett a saját domaineken történő személyre szabásra is felhasználni? Várhatóan nem lesz elég, ha egy ügynökséggel dolgozunk
együtt, hanem házon belül is ki kell építenünk a megfelelő tudást.
Programmatic vagy direkt display kampányokban is ugyanazt a célcsoportot szeretnénk elérni? Szintén DMP irányba kell elindulnunk.

ADATSZOLGÁLTATÓKÉNT, ADATTULAJDONOSKÉNT KÉT CÉLUNK LEHET:
•
•

az adatok felhasználása saját célra
az adatok értékesítése

Ha adatszolgáltatóként, adattulajdonosként szeretnénk részt venni a programmatic hirdetési
rendszerekben, mindenekelőtt azt kell felmérnünk, hogy milyen típusú adatokkal rendelkezünk,
és hogy mire szeretnénk ezeket az adatokat felhasználni. Ha az a cél, hogy a saját szolgáltatásainkat tegyük jobbá a felhasználóink számára, vagy a saját felületeinken megjelenő hirdetésekhez
biztosítsunk adatalapú célzási megoldásokat, olyan partnert kell választanunk, aki segítségünkre lesz az adatok gyűjtésében, feldolgozásában, és megfelelő kimenetet biztosít azon szolgáltatásnak is, amelyben szeretnénk az adatokat felhasználni. Jellemzően ilyenek a Private DMP-k, a
CDP-k és az ajánlórendszerek (recommendation engine).
Ha az adatok értékesítése a cél, olyan DMP szolgáltató közreműködésére lesz szükség, amely
nagy lefedettséggel rendelkezik az ökoszisztémában, és minél több DSP felé képes az adatokat
átadni, felhasználhatóvá tenni. Általában egy-egy weboldal adatai mennyiségüket és összetettségüket tekintve sem elegendők ahhoz, hogy az önálló adatszolgálatóként tudjon megjelenni. Ilyen
esetben olyan DMP segítségét lehet igénybe venni, amely több adatszolgáltató adatait öleli fel
és ezekből állít össze jól értékesíthető, robosztus adatbázist. Ekkor az árazási modell általában
bevétel alapú.
Visszatérő kérdés, hogy mekkora az az adatmennyiség (látogatószám), amelynél már „megéri”
az adatok felhasználásával, értékesítésével foglalkozni. Sajnos – nem meglepő módon – nincs jó
válasz erre a kérdésre. Ha olyan adatokkal rendelkezünk, amelyek egy adott célcsoportot igen
jól meghatároznak, akkor egy kis elemszámú (néhány ezer azonosítót tartalmazó) adatbázis is
értékes lehet. Főleg, ha az adott célcsoport a hirdetők, ügynökségek számára értékes, és/vagy az
adott célcsoportot nehéz más adatforrásokból kifejezni.
Persze tartalomszolgáltatóként hatással lehetünk a gyűjtött adatok típusára és minőségére is. A
felhasználók regisztrációjakor feltett kérdések, játékok, akciók segítségével új adatokat gyűjthetünk be, amelyeket aztán saját vagy – megfelelő hozzájárulás mellett – egyéb célokra is használhatunk.
Adatszolgáltatóként, adattulajdonosként nagyon fontos a megfelelő jogi környezet kialakítása.
Annak függvényében, hogy milyen célra szeretnénk használni az adatokat, beleegyezést kell kérnünk a felhasználóktól.
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ALAPOZÓ FORRÁSOK
ADATPIACI KEZDŐKNEK
Wikipedia: Digitális lábnyom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1lis_l%C3%A1bnyom
Wikipedia: Általános adatvédelmi rendelet
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81ltal%C3%A1nos_adatv%C3%A9delmi_rendelet
Európai Bizottság: Adatvédelem
https://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_hu.htm
Dobos Krisztián: Neked mekkora…?
https://medium.com/mito/neked-mekkora-cfd0cdf9155f
Benkő Lívia: Az adattudatosság szintjei és útjai
http://real.mtak.hu/74565/1/it_2017_4_4_benko.pdf
Michal Wlosik: What Is a Data Broker and How Does It Work?
https://clearcode.cc/blog/what-is-data-broker/
Schlégl Tímea: Mit jelent az adatvezérelt marketing?
https://www.youtube.com/watch?v=9lWEac7MtK4
Stadler Ábel: A kevesebb néha több, az adatvezérelt digitális marketing
https://www.klikkmania.hu/kevesebb-neha-tobb-az-adatvezerelt-digitalis-marketing/
Rob Lennon: What Is Data-Driven Marketing? – Definition, Examples and Case Studies
https://www.makethunder.com/data-driven-marketing-definition-examples/
Ola Rask: What is Programmatic Advertising? The Ultimate Guide (2019)
https://www.match2one.com/blog/what-is-programmatic-advertising/
IAB Hungary
https://iab.hu/?s=adat

IAB ADAT - POSITION PAPER

A FEJEZET SZERZŐI:
VIGHÁZI KAMILLA, ZSATKULÁK ISTVÁN

ALAPFOGALMAK,
KULCSFOGALMAK
Forrás: https://szotar.iab.hu/
Az IAB Hungary küldetésének tekinti, hogy elősegítse a digitális marketing fejlődését, az iparági
sztenderdek hazai meghonosítását, és folyamatosan tájékoztassa tagjait a szegmens fejleményeiről. Ennek szellemében számos különféle szolgáltatással támogatjuk a digitális piac szereplőit,
amire példa ez a szakmai szótár is.
A szótár célja, hogy minden érdeklődő könnyen, egy helyen találja meg a digitális marketing minél
több szakkifejezését, definícióval, magyarázó leírással, rendszeresen frissítve és aktualizálva.

Ad Exchange

Egy technológiai
platformon alapuló
hirdetési piactér.

Olyan hirdetési rendszer, ahol a keresleti (demand) és a kínálati
(supply) oldal találkozik, és hirdetések automatizált adás-vétele
történik. Lehetővé teszi a tartalomszolgáltatóknak, hogy inventory-jukból értékesítsenek, míg a hirdetőknek, hogy megvásárolják
azt. Az értékesített hirdetési eszköz lehet display, video- vagy akár
mobilhirdetés is.

Ad Network

Hirdetési hálózat.

Az Ad Networkök jellemzően az online hirdetési piac szereplőinek
(melyek tradicionálisan az online médiumok, kiadók) eladatlan inventory-ját aggregálják, és kereskednek ezekkel, de számos egyéb
üzleti modell is létezik. Az eladott hirdetés után a kiadó meghatározott százalékot vagy fix jutalékot kap az ad networktől.

Addressability

Üzenet célzott eljuttatására alkalmas
megoldás, amely
célcsoportot vagy
akár felhasználót tud
szelektálni.

Lehetőség targetálható üzenet eljuttatására – eszközt, böngészőt,
célcsoportot vagy akár felhasználót megcélozva. A célcsoport épülhet viselkedés, demográfia vagy földrajzi alapú ismérvekre, akár
1st, 2nd vagy 3rd party adatok alapján.

Ad server

A hirdetések megjelenítését biztosító
technológiai támogató webszerver.

Az adserver (hirdetéskiszolgáló szoftver) segítségével pontosan
definiálható, hogy hol, mikor és hányszor jelenjen meg egy online
hirdetés, illetve az is, hogy kikhez jusson el. A feladata, hogy a hirdetéseket (legyen az kép, videó, szöveges hirdetés, HTML, XHTML
stb.) kihelyezze az előre meghatározott hirdetési pozíciókba, mérje
a megjelenéseket és interakciókat, majd statisztikát készítsen
azokról.
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Attribúció

Mérési alapelv.

Az attribúció azt adja meg, hogy az egyes hirdetések, alkalmazott eszközök, csatornák mennyiben járultak hozzá valamilyen végső eredmény
létrejöttéhez. A digitális kommunikáció hatékonyságát, a kampányelemek összefüggéseit tárják fel az ezen elemzési logika kereteit, eszközeit felhasználó elemzések.

Auditálás

Ellenőrzés.

Független piaci szereplő általi ellenőrzés, jóváhagyás (pl. site-forgalmi
adat).

Automata / prog- A digitális hirdetési
ramozott hirdetés rendszerek automatizált hirdetésértékesítési és -vásárlási
technológiáinak
rövid megnevezése.

Ide tartozik minden olyan hirdetési megoldás, eljárás, amely során előre
programozott támogató rendszerek igénybevételével, egyedi emberi
döntések nélkül zajlik a médiatulajdonos és a hirdető közötti kapcsolatfelvétel és alku, valamint a hirdetés megjelentetése. Olyan vásárlási
technika, melynek során technológiák (szoftverek és az ezekhez kapcsolódó algoritmusok) használatával automatizáltan tudunk kampányainkban reklámmegjelenéseket vásárolni és azokat tovább optimalizálni a
hatékonyabb eredmény érdekében. Ez a folyamat egy virtuális piactéren történik, amely összeköti a hirdetőt és a médiatulajdonost.

Bidder

A programmatic
ökoszisztéma egyik
eleme.

Egy technológia, a „döntéshozó agy” vagy optimalizáló motor, amely saját kódja segítségével kommunikál az ad exchange rendszerrel és meghatározza, hogy milyen licitárat adjon meg a valós idejű aukció során.

Big Data

Cégek, intelligens
hálózatok, a magánszektor és az egyéni
felhasználók által
világszerte és napi
szinten előállított
óriási adatmennyiséget jelenti.

Technológiai szempontból nem más, mint adattárolási és feldolgozási
módszer, amivel akár több terabyte információt lehet nagyon gyorsan
tárolni, visszakeresni, analizálni. Az adatok sokaságának elemzése elsősorban a kapcsolatok megtalálásáról szól. Adott emberek kapcsolatairól
és a viselkedési módok közötti összefüggésekről tárolt információk
megértése és használata a cél. Big Data növekedését elősegítő legfontosabb tényezők:
- Tárolási kapacitás növekedése.
- Feldolgozási sebesség gyorsulása.
- Elérhető adatmennyiség növekedése.
Média és marketing szempontból vizsgálva, az adatok segítségével
közel tudunk kerülni a felhasználókhoz és potenciális fogyasztókhoz és
folyamatosan finomítani tudjuk az eszközöket, csatornákat, üzeneteket,
melyeken keresztül elérjük őket. Az adatok választ adnak többek közt
arra, hogy kik a fogyasztóink, mik a preferenciáik, hol töltik az idejüket
és mivel motiválhatók.

Cookie

Adattároló egység a A felhasználó számítógépén tárolt fájl, amelyet a honlapok látogatáfelhasználó eszközén sa során kap a felhasználó. A cookie (süti) egyedi látogatók mérésére
is alkalmazható, ugyanakkor könnyen eltávolítható vagy beállítható,
hogy az adott böngésző egyáltalán ne fogadjon el sütiket. A cookie
tartalmazza a látogató által alkalmazott beállításokat, preferenciákat.
A cookie-k használatával a hirdetők könnyebben tudják elérni a közönségüket, és azt is figyelni tudják, hogy hány hirdetés jelenik meg az
oldalon, és hányra kattintottak. Ilyen módon a cookie-knak is köszönhető, hogy ingyenes tartalomszolgáltatás létezik. A hirdetések nagyobb
hatékonyságához is hozzájárulnak, mert használatuk révén megoldható
például, hogy ne jelenjen meg többször ugyanaz a banner illetve, hogy
relevánsabb hirdetések legyenek láthatók.
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CPM

Cost-per-mille, azaz
ezer reklámmegjelenés költsége.

Kiszámításához egy adott hirdetési kampány teljes költségét el kell osztani a kampány megjelenésével (vagyis azzal, hogy összesen hány alkalommal jelent meg a hirdetés), és az eredményt még meg kell szorozni
ezerrel. Szokás CPT néven is emlegetni (mivel a thousand angolul, a mille
latinul jelent ezret). A CPM (cost-per-thousand impressions) ezer megjelenítésenkénti költség rövidítése, amely megmutatja ezer kapcsolatonként
egy reklám költségét. Online reklám esetén 1000 AV médiaköltségét
jelenti. Példa: 1 millió megjelenés (1 000 000 AV) vásárlása CPM alapon
100 Ft-ért: 1 000 000/1000 = 1000 „egység”. Ebből 100 Ft x 1000 egység
= 100 000 Ft-ot kell fizetnünk ezért az 1 millió megjelenésért, és a CPM a
100 Ft, azaz 100 Ft-ba kerül ezer megjelenés.

CPP

Százalékos elérés
költsége.

A Cost Per Point kifejezés rövidítése. Azt mutatja meg, hogy mi a költsége
annak, hogy elérjük a célcsoportban előre meghatározott szegmens 1%át. A célcsoport meghatározása nagyon sokféle forrásból és adat alapján
történhet, de előfeltétel, hogy a közönségmérési rendszerben definiált
változókat alkalmazzon.

Cross-browser
user tracking

Több böngészőn,
eszközön keresztüli
azonosítás.

Böngészők közötti követést jelent, amely akkor hasznos, ha a látogató
ugyanazon a készüléken több böngészőtípust használ internetezésre. Ez
a funkció a cookie-k segítségével azonosítja a felhasználót a másik böngésző használatakor is, így például a gyakoriság alapon megjelenő banner, amely csak egyszer jelenhet meg egy látogatónak naponta, nem fog
újra megjelenni neki a másik böngészőben a cross-browser trackingnek
köszönhetően.

CT

Átkattintás

Statisztikai mérőszám, a click-through = átkattintás rövidítése. Az online
hirdetésekre történő kattintások számát kifejező mérőszám. Egy átkattintás, amely egy link vagy egy banner tényleges aktiválását fejezi ki, amikor
a látogató valóban rákattintott a hirdetésre (és feltehetőleg ellátogatott
a linkelt céloldalra).

Custom Logger

Egyedi felhasználói
adatgyűjtő eszköz.

A custom logger egy inventory mérőeszköz, melynek segítségével az
adservert használó weboldalak a hirdetéseikkel találkozó látogatókról
juthatnak olyan információkhoz, amelyek ismeretében pontosabban
tudják tervezni hirdetési felületeik hasznosítását. Néhány példát említve:
a tartalomszolgáltató megtudhatja, hogy a weboldalán futó hirdetéseket
melyik megyéből hányan látták, milyen felbontású eszközökön keresztül
nézték, vagy hogy milyen böngészőből és milyen operációs rendszeren
keresztül látogatták a netezők.

DMP

Adatkezelési platform

A Data Management Platform rövidítése. A DMP egy központosított adatkezelési platform, melynek segítségével célcsoportunkat úgy állíthatjuk
össze, hogy saját és külső adatforrásból származó, részletes közönségadatok kombinációját vesszük alapul. Ennek alapján pontosan tudjuk célozni
kampányainkat az így összeállított célcsoportnak hirdetési hálózatokon
(ad networkökön) vagy ad exchange-eken keresztül, és precízen tudjuk
mérni kampányaink hatékonyságát szegmens és csatorna tekintetében,
ami által folyamatosan alakíthatjuk médiavásárlásunkat és a kampánykreatívokat. A közönség- és kampányadatok együttes kezelésének köszönhetően a hirdető az adatok elemzését követően kezd kampányt tervezni,
targetálni, optimalizálni, és mindezek együttesen végül jobb ROI-t (Return on Investment) fognak eredményezni a médiaköltésből.
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DNT

Ne kövess - böngészőbeállítás.

DNT kizárás

A ne kövess
Az adserver egyik opciója, amellyel kizárhatók azok a felhasználók, akiknek a
beállítások esetén böngészőjében be van kapcsolva a DNT funkció, így az érintett bannerek nem
nem jelenít meg
fognak nekik megjelenni az oldalletöltések során.
hirdetést.

DSP

Hirdető oldali (keresleti) platform.

A Demand Side Platform rövidítése, a programmatic ökoszisztéma egyik
kulcseleme. Hirdető oldali technológia, amely lehetővé teszi a hirdetőknek és
ügynökségeknek, hogy hirdetést vásároljanak automatizált módon.

First-party
adat

Az az összes adat,
amit a weboldal
tulajdonosa gyűjt
a vásárlóiról vagy
a látogatóiról.

Saját adatok, amelyek direktben gyűjthetők a meglévő és potenciális ügyfelekről. Ezek több forrásból is érkezhetnek:
-Regisztráció során gyűjtött adatok.
-Webanalitikai adatok, melyek online látogatás során végbemenő interakciókból keletkeztek.
-Termékhasználatból keletkező adatok, szokások, minták.
-Marketing- és médiaaktivitások során gyűjtött adatok.
-CRM adatok.
-Minden egyéb olyan adat, melyhez kizárólagosan férünk hozzá.
A saját adatok hátránya a nevéből adódóan is az, hogy mindössze annyi áll
rendelkezésre, amit magunk gyűjtünk.

Hirdetési zóna Technikai kifejezés, az adserver
működésének
alapja.

A „Do Not Track” – azaz „ne kövess” funkció lehetővé teszi az internetezők
számára, hogy letiltsák az internetezési szokásaikkal kapcsolatos információk
gyűjtését a böngészőjükben. A felhasználók ezeket a szolgáltatásokat eddig is
letilthatták különböző (főként cookie alapú) opt-out megoldások segítségével,
ugyanakkor a Do Not Track header az opt-out általánosabb, böngésző oldalon
beállítható funkciója, amely magukat a hirdetéseket nem blokkolja.

Zónának nevezzük a weboldal azon részét, ahol a hirdetések megjelennek.
Technikai értelemben a zónák az adserver által generált és az adminf elületről
letölthető rövid kódsorok (beépítési kódok, más néven tagek), amelyeket a
weboldal programozója épít be a weboldal kódjába, arra a helyre, ahol hirdetést kíván megjeleníteni.

HTTPS

A HTTP protokoll A segítségével a kommunikáció a böngésző és a webserver között titkosítható.
biztonságos, titkosított változata.

IAB

Nemzetközi digitális reklámipari
szervezet.

Interactive Advertising Bureau rövidített elnevezése. Nemzetközi szakmai
szervezet, amelynek célja, hogy segítse az interaktív hirdetési piacot, támogassa az ipar érdekeit, szabályozza a piaci gyakorlatot, és képezze a digitális piac
szereplőit. A magyar tagok képviselete az IAB Hungary.

Inventory

A rendelkezésre
álló, eladható
reklámidő vagy
-felületek összessége.

Mértékét az elektronikus tartalomszolgáltatások (televízió, rádió) esetében
a médiatörvény állapítja meg, a nyomtatott tartalomszolgáltatások pedig
maguk határozzák meg önkorlátozó módon. A digitális tartalomszolgáltatások
esetében szoros kapcsolatban áll a kiszolgált közönségmérettel és fogyasztási
jellemzőkkel, mert itt az inventory függ a közönség által generált megtekintések számától is. Gyakran nevezik reklámidőnek vagy összfelületnek is (médiatípustól függően). Egy-egy médiatulajdonos esetében fontos tényező, hogy
egyszerre mekkora inventory-t képes biztosítani az összes hirdetőjének. Az
inventory mérete növelhető az egy oldalon elhelyezett hirdetések mennyiségével, valamint a látogatások, oldalmegtekintések számával.
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Médiaszolgáltató

A reklámpiac egyik
főszereplője, a
hirdetések megjelentetője.

Azon vállalkozás, amelynek elsődleges célja különféle tartalmakat megjeleníteni a fogyasztók számára abból a célból, hogy azok ismeretekhez,
információkhoz jussanak általa. Azonos a jelentése a tartalomszolgáltatóval vagy médiatulajdonossal.

Médiatulajdonos

A reklámpiac egyik
főszereplője, a
hirdetések megjelentetője.

Azon vállalkozás, amelynek elsődleges célja különféle tartalmakat megjeleníteni a fogyasztók számára abból a célból, hogy azok ismeretekhez,
információkhoz jussanak általa. Azonos a jelentése a tartalomszolgáltatóval vagy médiaszolgáltatóval.

Multiplaform
mérés / hirdetés

Több eszközt is
együttesen használó
megoldás.

PC, mobilweb és tablet eszközök együttes, kereszthasználattal tisztított,
ún. deduplikált adata (a magyar digitális közönségmérésben ez a mutató
nem tartalmazza az applikációkat).

Opt-in jelölés

A digitális felületeken a fogyasztói
bejegyzések egyik
módja.

A személyi adatvédelem részeként a felhasználóknak joguk van arra,
hogy eldöntsék, engedélyezik-e a retargeting, valamint a viselkedés alapú
hirdetések megjelenését az interneten, amelyek a usert anonim módon
azonosítják a cookie-k segítségével, és követik a reakcióit, merre járt, mire
kattintott stb. Az engedélyezés az opt-in opcióval egyezik meg, amelyet a
böngészőben lehet beállítani.

Opt-out jelölés

A digitális felületeken a fogyasztói
bejegyzések egyik
módja.

A személyi adatvédelem részeként a felhasználóknak joguk van arra,
hogy eldöntsék, engedélyezik-e a retargeting, valamint a viselkedés alapú
hirdetések megjelenését az interneten, amelyek a usert anonim módon
azonosítják a cookie-k segítségével, és követik a reakcióit, merre járt, mire
kattintott stb. A tiltás az opt-out opcióval egyezik meg, amelyet a böngészőben lehet beállítani.

PI

Oldalletöltések
száma.

A Page Impression rövidítése. Jelentése oldalletöltés, azt mutatja meg,
hogy egy adott oldal teljes egészében hány alkalommal töltődött le.
Kifejezi, hogy hány teljes oldalt töltöttek le sikeresen, minden elemében
teljesen. Egy teljesen letöltött oldal egy Page Impressiont eredményez,
függetlenül az oldalon szereplő adatfájlok számától vagy a weboldal
információinak tartalmától. Azonos a page view (PV) kifejezéssel.

Reach

A kampánytervezés
egyik alapvető mutatója.

Elérés vagy lefedettség, amely azt mutatja meg, hogy egy célcsoport
milyen számban érhető el egy adott kampánnyal vagy egy adott oldalon
meghatározott időszak alatt.

Second-party
adat

Azok az adatok, amelyeket más gyűjtött
a weboldalon a tulajdonos megbízásából,
és amelyeket aztán
közösen használnak.

Egyedi megállapodás keretein belül egy adott 1st party adatbázis tulajdonosa másik fél rendelkezésére bocsájtja az adatokat. A Data Management
Platform (DMP) használat terjedésével növekszik a 2nd party adat népszerűsége is, mivel ilyen módon könnyen, gyorsan és biztonságosan megoszthatóvá váltak az adatok. Gyakorlott felhasználó számára az audience adat
egyértelműen versenyelőnyt jelent, hiszen ez a megfelelő szegmentáció,
a fogyasztói insightok gyűjtésének alapja, akár stratégiai, akár pontos célzás szinten. Ma a programmatic vásárlás tekinthető a leginkább adatvezérelt médiamegoldásnak.

SSP

Médiaoldali technológiai platform
a programmatic
ökoszisztémában.

A Supply Side Platform kifejezés rövidítése. Lehetővé teszi a médiatulajdonosoknak, hogy inventory-jukat menedzseljék és értékesítésre kínálják.
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Szegmens

Azonos tulajdonságok alapján
besorolt fogyasztói csoport.

Egy adott hirdetői célközönség „tagjai”, amelyek hasonló jellemzők alapján lettek
definiálva és ezen keresztül egy „szegmensbe” allokálva. Ez utóbbi történhet az
alapján, hogy jellemzően milyen tartalmú oldalakat olvasnak, mit vásárolnak, de
akár nemük, geolokációjuk stb. alapján is.

Targetálás

A digitális kampányok egyik alapvető módszere.

A targetálás célzást jelent. Az online marketing területén általában azoknak a szabályoknak az összességét értjük alatta, amelyek meghatározzák, hogy milyen feltételek teljesülése esetén jelenjen meg egy hirdetési zónában az adott hirdetés.
Az adserver targetálási opciói között lehetőség van targetálni a következőkre:
böngésző, domain, keresőszó, bővítmények, DNT kizárás, inapp helymeghatározás, kulcsszó, query, URL, geoIP, képernyőméret, színmélység, referer, operációs
rendszer, URL, mobiltelefon operációs rendszere. Ezeken túlmenően lehetőség
van egyéni targetálás kialakítására, amelyet customtargetnek nevezünk.

Third-party
adat

Az az összes adat,
amit más gyűjtött
más oldalakon
és forrásból, mi
pedig megvásároljuk és felhasználjuk.

Olyan harmadik fél által gyűjtött fogyasztói adatok, amelyek használatára jogosultak vagyunk, azonban az adatgyűjtés irányítása harmadik fél által történik.
-Offline adatok publikusan hozzáférhető forrásból.
-Online adatok 3rd party tracking cookie elhelyezésével.
Ezen adathalmaz előnye, hogy olyan információkhoz biztosít hozzáférést, amelyek saját (1st party) forrásból nem elérhetők. Hátránya, hogy nem látunk bele
az adatgyűjtés technikai folyamatába, és lehetnek adatgyűjtési limitációk, főleg
mobil esetében.

Tracking

Felhasználói
tevékenység
követése.

A tracking analízis segítségével lehet nyomon követni a felhasználók aktivitását
a kampány céloldalán, a végrehajtott konverziók arányát, függetlenül attól, hogy
az adott kampány valamelyik bannerén (vagy CT-linkjén) történt-e kattintás, vagy
kattintás nélkül érkezett a felhasználó a céloldalra. Jelentése azonos a Post User
Action kifejezéssel.

User Data

Felhasználói
információ,
melynek megléte
értékesebbé teszi
a hirdetők számára a hirdetést.

Ez az információ lehet életkor, nem, lokáció, vásárlási szándék, demográfiai
jellemző, múltbéli vásárlás és még sok más. A felhasználói adatok általában egy
cookie-ban található UUID-hez (egyedi felhasználói azonosítóhoz) kapcsolódnak,
nem pedig személyes adatokhoz. A felhasználói adatok különböznek a kontextusadatoktól, pl. tematikus adatok (mit olvasott, hol járt az oldalon).

UU

Egyedi felhasználó, látogató.

A Unique User rövidítése. Jelentése: böngésző süti alapján értelmezett egyedi
látogatószám. Azonos jelentésű az UC=unique cookie és az UV=unique visitor
fogalmakkal.

Ügynökség

A reklámpiac hir- Az ügynökségek (hasonlóan a networkökhöz) közvetítő szerepet töltenek be,
detőket képviselő összekötik a hirdetőket a tartalomszolgáltatókkal. Bevált folyamat, hogy a hirdeköztes szereplője. tők ügynökségeket megkeresve olyan oldalakon hirdetnek, amelyek a kampány
profiljába vágnak, és így magasabb találati arányt tudnak biztosítani. Az ügynökségek egyeztetik a tartalomszolgáltatókkal, hogy milyen feltételek mellett
futtathatják az adott kampányt az adott oldalon. Mindemellett az ügynökség
figyel a kampány helyes lefolyására és a tényleges teljesülésre, képviseli a hirdető
érdekeit a médiatulajdonos, a hirdetési hálózat felé. Még más megnevezése:
médiaügynökség, köztes szereplő.

Z-Index

Adserver beállítási paraméter,
meghatározza a
hirdetések sorrendjét.

A z-index a CSS stílus egyik megadható paramétere. Több banner esetén itt
lehet meghatározni az egymás fölötti rétegek sorrendjét (melyik legyen előrébb,
melyik hátrébb). Minél nagyobb a z-index értéke, annál feljebb kerül az a réteg,
amelyre a beállítás vonatkozik.
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