
A süti tájékoztatóról 
Ez a Cookie-szabályzat elmagyarázza, hogy mik azok a cookie-k és hogyan használjuk őket, 
milyen típusú cookie-kat használunk, azaz milyen információkat gyűjtünk a cookie-k 
segítségével és hogyan használjuk fel ezeket az információkat, valamint hogyan szabályozhatja 
a cookie-beállításokat. További információkat arról, hogy hogyan használjuk, tároljuk és 
tartjuk biztonságban az Ön személyes adatait, az Adatvédelmi szabályzatunkban talál. Ön 
bármikor megváltoztathatja vagy visszavonhatja hozzájárulását a weboldalunkon található 
Cookie-nyilatkozatban. További információkat arról, hogy kik vagyunk, hogyan léphet 
kapcsolatba velünk, és hogyan kezeljük a személyes adatokat, az Adatvédelmi 
nyilatkozatunkban talál. Az Ön hozzájárulása a következő domainekre vonatkozik: 
shop.kissconsult.com. 

Mik azok a sütik? 
A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyek kis információk tárolására szolgálnak. Ezek akkor 
tárolódnak az Ön eszközén, amikor a weboldal betöltődik a böngészőjébe. Ezek a sütik 
segítenek nekünk abban, hogy a weboldal megfelelően működjön, biztonságosabbá tegyük, 
jobb felhasználói élményt nyújtsunk, és megértsük, hogyan teljesít a weboldal, és elemezzük, 
mi működik, és hol van szükség javításra. 

Hogyan használjuk a sütiket? 
Mint a legtöbb online szolgáltatás, weboldalunk is többféle célból használ első és harmadik 
féltől származó sütiket. Az első féltől származó sütik többnyire a weboldal megfelelő 
működéséhez szükségesek, és nem gyűjtenek semmilyen személyazonosításra alkalmas 
adatot. 

A weboldalunkon használt harmadik féltől származó sütik főként a weboldal teljesítményének 
megértésére szolgálnak, arra, hogy Ön hogyan lép kapcsolatba a weboldalunkkal, 
szolgáltatásaink biztonságban tartására, az Ön számára releváns hirdetések biztosítására, és 
összességében jobb és jobb felhasználói élményt nyújtanak Önnek, és segítenek felgyorsítani 
a weboldalunkkal való jövőbeli interakcióit. 

Milyen sütiket használunk? 
Alapvető működést biztosító: Egyes sütik elengedhetetlenek ahhoz, hogy Ön 
megtapasztalhassa oldalunk teljes funkcionalitását. Ezek lehetővé teszik számunkra a 
felhasználói munkamenetek fenntartását és a biztonsági fenyegetések megelőzését. Nem 
gyűjtenek vagy tárolnak személyes adatokat. Ezek a sütik például lehetővé teszik, hogy 
bejelentkezzen a fiókjába, termékeket tegyen a kosarába, és biztonságosan fizessen ki. 

Analitikai sütik: Ezek a sütik olyan információkat tárolnak, mint a weboldal látogatóinak száma, 
az egyedi látogatók száma, a weboldal mely oldalainak látogatása, a látogatás forrása stb. Ezek 
az adatok segítenek megérteni és elemezni, hogy a weboldal milyen jól teljesít, és hol van 
szükség fejlesztésre. 



Marketing célú sütik: Weboldalunkon hirdetések jelennek meg. Ezeket a cookie-kat arra 
használjuk, hogy személyre szabjuk az Ön számára megjelenített hirdetéseket, hogy azok 
értelmesek legyenek az Ön számára. Ezek a cookie-k segítenek abban is, hogy nyomon 
kövessük ezeknek a hirdetési kampányoknak a hatékonyságát. 
Az ezekben a cookie-kban tárolt információkat a harmadik féltől származó hirdetési 
szolgáltatók arra is felhasználhatják, hogy a böngészőben más weboldalakon is 
megjelenítsenek Önnek hirdetéseket. 

Funkcionális: Ezek azok a sütik, amelyek a weboldalunk bizonyos nem alapvető fontosságú 
funkcióit segítik. Ezek a funkcionalitások közé tartozik a tartalom, például videók beágyazása 
vagy a weboldal tartalmának megosztása a közösségi média platformokon. 

Teljesítmény alapú sütik: Ezek a sütik segítenek nekünk abban, hogy tároljuk az Ön beállításait 
és böngészési preferenciáit, például a nyelvi beállításokat, hogy a weboldalon tett jövőbeli 
látogatásai során jobb és hatékonyabb élményben legyen része. 

Az alábbi lista részletezi a weboldalunkon használt sütiket. 

SÜTI LEÍRÁS 

ba_sid Célja a Barion Smart Gateway-en keresztül történő 

online fizetés esetén a csalás felderítése az Ön 

böngészőjének digitális ujjlenyomata és online szokásai 

alapján. Ez a süti olyan adatokat szolgáltat, amelyek 

segítségével több weboldalon keresztül is azonosítani 

tudjuk a felhasználót. Barion Payment Inc. 

ba_sid.xxx Célja a Barion Smart Gateway-en keresztül történő 

online fizetés esetén a csalás felderítése az Ön 

böngészőjének digitális ujjlenyomata és online szokásai 

alapján. Ez a süti olyan adatokat szolgáltat, amelyek 

segítségével azonosítani tudjuk a felhasználót egyetlen 

weboldalon keresztül. 

ba_vid Célja a Barion Smart Gateway-en keresztül történő 

online fizetés esetén a csalás felderítése az Ön 

böngészőjének digitális ujjlenyomata és online szokásai 

https://www.barion.com/en/privacy-notice/


SÜTI LEÍRÁS 

alapján. Ez a süti olyan adatokat szolgáltat, amelyek 

segítségével több munkamenet során is azonosítani 

tudjuk a weboldal felhasználóját. Barion Payment Inc. 

ba_vid.xxx Célja a Barion Smart Gateway-en keresztül történő 

online fizetés esetén a csalás felderítése az Ön 

böngészőjének digitális ujjlenyomata és online szokásai 

alapján. Ez a süti olyan adatokat szolgáltat, amelyek 

segítségével több munkameneten keresztül azonosítani 

tudjuk a weboldal felhasználóját. Ezen kívül gyűjti a 

ba_vid, a böngésző beállításaiból származó digitális 

ujjlenyomatot, az első, az aktuális és az utolsó 

látogatás időbélyegét a webhelyen, valamint azt, hogy 

a harmadik féltől származó cookie-k engedélyezve 

vannak-e vagy sem. Barion Payment Inc. 

cookielawinfo-checkbox-

analytics 

Ezt a sütit a GDPR Cookie Consent plugin állítja be. A 

süti az "Analitika" kategóriába tartozó cookie-kra 

vonatkozó felhasználói hozzájárulás tárolására szolgál. 

cookielawinfo-checkbox-

functional 

A süti a GDPR süti hozzájárulás alapján kerül 

beállításra, hogy rögzítse a felhasználó hozzájárulását a 

"Funkcionális" kategóriába tartozó sütikhez. 

cookielawinfo-checkbox-

necessary 

Ezt a sütit a GDPR Cookie Consent plugin állítja be. A 

cookie-k a "Alapműködést biztosító" kategóriába 

tartozó cookie-kra vonatkozó felhasználói hozzájárulás 

tárolására szolgálnak. 

https://www.barion.com/en/privacy-notice/
https://www.barion.com/en/privacy-notice/
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cookielawinfo-checkbox-

others 

Ezt a sütit a GDPR Cookie Consent plugin állítja be. A 

cookie az "Egyéb" kategóriába tartozó cookie-kra 

vonatkozó felhasználói hozzájárulás tárolására szolgál. 

cookielawinfo-checkbox-

performance 

Ezt a sütit a GDPR Cookie Consent plugin állítja be. A 

cookie a "Teljesítmény" kategóriába tartozó cookie-kra 

vonatkozó felhasználói hozzájárulás tárolására szolgál. 

CookieLawInfoConsent Rögzíti a megfelelő kategória alapértelmezett 

gombállapotát és a CCPA állapotát. Csak az elsődleges 

sütivel összehangoltan működik. 

tk_ai Gyűjti az információkat a WordPress számára, analitikai 

eszköz arról, hogy hogyan használják a WordPress 

szolgáltatásait. A felhasználói aktivitás belső 

mérőszámainak gyűjteménye, amelyet a felhasználói 

élmény javítására használnak. 

tk_qs Gyűjti az információkat a WordPress számára, analitikai 

eszköz arról, hogy hogyan használják a WordPress 

szolgáltatásait. A felhasználói aktivitás belső 

mérőszámainak gyűjteménye, amelyet a felhasználói 

élmény javítására használnak. 

viewed_cookie_policy A cookie-t a GDPR Cookie Consent plugin állítja be, és 

arra szolgál, hogy tárolja, hogy a felhasználó 

hozzájárult-e a cookie-k használatához. Nem tárol 

semmilyen személyes adatot. 



Hogyan tudom változtatni a cookie preferenciámat? 
Ha úgy dönt, hogy a böngészési munkamenet során később módosítani kívánja beállításait, 
kattintson a képernyőn az “Adatvédelmi és sütikre vonatkozó irányelvek” fülre. Ekkor ismét 
megjelenik a hozzájárulásról szóló értesítés, amely lehetővé teszi, hogy megváltoztassa a 
beállításait, vagy teljesen visszavonja a hozzájárulását. 

Ezen túlmenően a különböző böngészők különböző módszereket biztosítanak a weboldalak 
által használt cookie-k blokkolására és törlésére. A cookie-k blokkolása/törlése érdekében 
módosíthatja böngészője beállításait. A sütik kezeléséről és törléséről bővebben a 
wikipedia.org, www.allaboutcookies.org oldalon tájékozódhat. 

 


