
Jogi nyilatkozat 
 

Szerzői jogok 

 

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat, szövegeket, írásokat 

szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon 

történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó 

mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. 

 

A látogatókra, vásárlókra nézve: 

  

A látogató vagy vásárló, kijelenti, hogy az általa feltöltött képek licensz jogaival rendelkezik, azok 

használatának jogait birtokolja és azokat törvényesen használja a megrendelés leadásakor. A látogató vagy 

vásárló kifejezetten kéri Szolgáltatót, hogy az általa feltöltött képeket, feliratokat helyezze el a termékeken; 

azok jogdíjait vásárló vagy Megrendelő biztosítja (utánajár, ha szükséges befizeti vagy megvásárolj, megszerzi 

a szükséges jogdíjakat). 

 

Általános felelősség korlátozás 

 

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. 

Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és 

szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- 

vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges 

következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön 

megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház 

Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.) 

 
Kockázat 

 

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás 

folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az 

Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok 

(személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost 

semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a 

szolgáltatás igénybevételekor vállalja. 

Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket 

és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek 

önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük 

van. 

 

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja! 
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