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Ez a projekt az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja keretében 
finanszírozásban részesült, a támogatási megállapodás száma: 818470. 

Süti Politika 
Annak érdekében, hogy ez a webhely megfelelően működjön, időnként apró adatfájlokat 
helyezünk el az Ön eszközére. A legtöbb nagy weboldal ezt is megteszi. 

Mit nevezünk sütinek? 
A süti egy kis szöveges fájl, amelyet a webhely a számítógépen vagy a mobil eszközön 
tárol, amikor Ön meglátogatja a webhelyet. Ez lehetővé teszi a webhelynek, hogy egy 
bizonyos ideig emlékezzen a tevékenységeire és preferenciáira (például bejelentkezés, 
nyelv, betűméret és egyéb megjelenítési beállítások), így nem kell újból beírnia őket, 
amikor visszatér a webhelyre, vagy böngészés után egyik oldalról a másikra vált. 

Hogyan használjuk a sütiket? 
Statisztikai célokra sütiket használunk: azonosíthatjuk a felhasználó látogatását és a 
webhely viselkedését. Webhelyünk az alábbi süti típusokat használja: 

 Szükséges: A szükséges sütik elősegítik a weboldal használhatóságát, lehetővé 
téve olyan alapvető funkciókat, mint az oldal navigáció és a hozzáférés a webhely 
biztonságos területeire. A weboldal nem működik megfelelően ezen sütik nélkül. 

• Statisztika: A statisztikai sütik segítik a webhely tulajdonosokat annak 
megértésében, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba a weboldalakkal, 
anonim módon gyűjtve és jelentve az információkat. 

• Marketing: A marketing sütik a webhelyek látogatói nyomon követésére 
szolgálnak. A szándék az, hogy olyan hirdetéseket jelenítsen meg, amelyek 
relevánsak és vonzóak az egyes felhasználók számára, és ezáltal értékesebbek a 
kiadók és harmadik felek hirdetői számára 

Hogyan lehet a sütiket kezelni? 
Tetszés szerint ellenőrizheti és / vagy törölheti a sütiket - a részletekért lásd: 
aboutcookies.org. Törölheti az összes olyan sütiket, amelyek már vannak a 
számítógépen, és beállíthatja a legtöbb böngészőt, hogy megakadályozzák őket. Ha ezt 
megteszi, akkor valószínűleg manuálisan módosítania kell néhány beállítást a webhely 
látogatásakor, és egyes szolgáltatások és funkciók nem működnek. 
Könnyen elfogadhatja vagy elutasíthatja a sütiket ezen a webhelyen, ha a következő 
linkeket választja: OK, egyetértek / Nem, köszönöm. 
 


