Általános tájékoztató „COOKIE” („SÜTI”)
Mik azok a "cookie-k" ("sütik")
Amikor a látogató a Kinizsi Bank weboldalára navigál, egy apró file, ú.n. "cookie" (továbbiakban: "cookie" vagy
"süti") kerül a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat.
Egyes "sütik" elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez ("folyamat sütik"), mások információkat
gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon
az oldal. Néhány "süti" csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek
huzamosabb ideig számítógépen maradnak.
A Kinizsi Bank által üzemeltetett weboldalra való belépéssel, ha ezt az Ön (látogató) által használt böngésző
beállítások engedik, vagy azt Ön az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan
elmenthet információkat az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (táblagép, okostelefon,
hordozható okoseszközök), illetve azon ilyen célból ún. számítógépes "sütiket" (cookie) vagy más hasonló
programokat helyezhet el.
A "sütik" célja






a látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap
használatának megkönnyítése
esetleges rosszindulatú informatikai műveletek beazonosítása
a felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a látogató hogyan használja
a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy használja leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan
biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat
statisztikák gyűjtése, melyek elemezése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan használják a
website mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk

Adatbiztonság a süti-kezelés során
Lényeges, hogy a Kinizsi Bank a "sütik" engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót.
A látogató a "sütik" elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja elektronikus banki szolgáltatásainkat.
A "sütik beállításának" ellenőrzése, a "sütik" letiltása
A modern böngészők engedélyezik a "süti beállítások" módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként
automatikusan elfogadja a "sütiket", de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve
megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden
alkalommal felajánlja a "sütik beállításának" választási lehetőségét.

