JOGI NYILATKOZAT
A weboldal használatával a jelen szabályzatban leírt használati feltételek automatikusan elfogadottaknak tekintendők, ezért
kérjük, hogy azokat figyelmesen tanulmányozza át.
A szaboepker.hu oldalain található tartalom személyes tulajdont képez. A honlap bármely részének, bármilyen módszerrel,
technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jog fenntartva.
Előzetes, írásos hozzájárulás nélkül tilos a honlap egészének, vagy részeinek feldolgozása, értékesítése. Az oldal tartalmának
egyes részeit a felhasználó kizárólag magánfelhasználás céljából mentheti, vagy kinyomtathatja. Ezen részek további
felhasználása, sokszorosítása, terjesztése, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatala
szigorúan tilos.
Az üzemeltető jogosult a jelen feltételek tartalmát saját hatáskörében bármikor módosítani, így javasoljuk, hogy a weblapot
időről-időre ismét tanulmányozza át, hogy mindig a hatályos információk birtokában legyen.
A honlapon megjelenített információk (ideértve a megjelölt díjakat is) kizárólag tájékoztatás céljából kerülnek közzétételre, azok
pontosságáért illetve naprakész mivoltáért a SZABÓ ÉP-KER Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.
A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott
célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve)
harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.
Az üzemeltető fenntartja annak jogát, hogy tájékoztató anyagokat küldjön azon felhasználóinak, akik az ilyen információk
küldéséhez hozzájárultak. Az ilyen jellegű elektronikus levelek addig továbbíthatók, ameddig a felhasználó kifejezetten nem
tiltakozik ellenük, megtiltva további anyagok küldését.

A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt
nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott, vagy a törvényekben célra veszünk
igénybe, azokat (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. A
személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön kérelmére az üzemeltető automatikusan és
visszaállíthatatlan módon megsemmisíti.
Szervereink a weblapra történő belépéskor automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs
rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott
(aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint
statisztikai célokra. Az IP-cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.
Az szaboebker.hu oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak.
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