Jogi nyilatkozat
Az Ön által látogatott weboldalt a MosonTelecom System Kft működteti.

A weboldal üzemeltetőjének részletes adatai
MosonTelecom System Kft.
Cégjegyzékszám: 08-09-021691
Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 10.
Telefonszám: 06209999076
Email: kapcsolat@mosontelecom.hu
Képviselő: Szirák András
Felügyeleti szerv: Nemzeti Média és Hírlözlési Hatóság
Nyilvántartásbavételi szám:
Adószám: 23314012-2-08
A weboldal használatával a jelen szabályzatban leírt használati feltételek automatikusan
elfogadottaknak tekintendők, ezért kérjük, hogy azokat figyelmesen tanulmányozza át.
Ügyfélszolgálatunk a 06209999076-os telefonszámon készséggel ad felvilágosítást az
alábbiakban leírt technikai fogalmak jobb megértéséhez.

Szervereink által rögzített információk:
Szervereink a weblapra történő belépéskor automatikusan regisztrálják felhasználóink IPcímét, 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.

Spamming, elektronikus reklám levelek:
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 weblap használata során keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsoljuk
össze a Társaság által nyújtott egyébb szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó bármilyen
személyes adattal.

A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok
A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott
szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi (például értékesítés, vagy nyereményjáték).
Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott, vagy a törvényekben
meghatározott (APEH-értesítés, adónyilvántartás) célra veszünk igénybe, azokat (a
törvényben előírt kivételektol 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.

Linkek
Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más
szolgáltatók weboldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért
az üzemeltető nem vállal felelősséget.

A felelősség kizárása
Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az
elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése,
egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az üzemeltető minden kártérítési felelősséget
kizár.

Szerzői jogok
A weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az üzemeltető szellemi alkotása, mely így
csak bizonyos törvényi korlátok között használható fel. A weboldalon található anyagokat a
felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni,
terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal
felhasználni.
A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más Internetes oldalakon, illetve számítógépes
hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. A weboldalon található
anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása
szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet.

Vegyes rendelkezések
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.

Előforduló hibák
A honlapon megjelenített információk (ideértve a megjelölt díjakat is) kizárólag tájékoztatás
céljából kerülnek közzétételre, azok pontosságáért illetve naprakész mivoltáért a
MosonTelecom System Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

