
A weboldalunk első alkalommal történő meglátogatásakor megjelenik egy süti banner. 
Kérem engedélyezze, vagy módosítsa a sütik-beállításait. A fentiekkel Ön hozzájárul ahhoz, 
hogy a Kaviczky Prémium Kft. a sütiket és az ebből származó személyes adatait az Ön 
beállításainak megfelelően, meghatározott ideig (10 év) kezelje és tárolja. Ha bezárja a 
bannert, vagy folytatja látogatását honlapunkon, Ön beleegyezik a sütik irányelvben 
meghatározott használatával, hacsak nem módosította a böngésző beállításait úgy, hogy az 
elutasítsa a sütiket (lásd alább), vagy ha nem kattintott a "Süti tiltása" gombra. 

A SÜTIK FELADATA 

A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni 
beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így 
nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói 
élményt biztosítanak. 
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. 
sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld 
egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a 
felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 

FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, MUNKAMENET (SESSION) COOKIE-K 

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a 
weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú 
sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző 
bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre 
használt más eszközről. 

 
FUNKCIONÁLIS COOKIE-K 

A funkcionális sütik a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel 
nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a 
felhasználóneve, jelszava, a választott nyelv, a régió, ahol Ön tartózkodik, webáruház 
használatához szükséges cookie-k, pl.: kosár megőrzése) Ily módon jobb és személyre 
szabottabb funkciókat kínálhatunk Önnek. 
 
HARMADIK FÉL ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K (ANALITIKA, TELJESÍTMÉNY) 
A kaviczky.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A 
Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a weboldal információkat gyűjt 
azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalat. Az adatot a honlap 
fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén 
lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak 
böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. névtelen és összesített 
információkat gyűjtenek az Ön online viselkedéséről (például a böngésző típusát, az Internet 
Protocol (IP) címet, az alkalmazott operációs rendszert, a weboldal domainjét, amelyet 



meglátogat, akkor is ha az oldalt letiltja, a weboldal látogatásának dátumát és időpontját 
stb.) statisztikai célokra és látogatói profilok létrehozására. 
 
A sütik (cookie-k) elfogadásával és használatával az összes fenti kategóriába tartozó sütik 
használatához hozzájárul. A sütik típusonkénti megbontására informatikai és technikai 
okokból nincs lehetőség. Amennyiben Ön bármelyik süti alkalmazását el kívánja utasítani, 
úgy az elutasítom gombra kattintással az összes süti használatát blokkolja.  
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