Felhasználási Feltételek
1.

Alapadatok

1.1. Jelen Felhasználási Feltételek tárgyát képező weboldal (a továbbiakban: Weboldal) címe:
gyorffybalazs.hu
1.2. Weboldal üzemeltető:
Név: Reon Digital Kft.
Székhely: 1093 Budapest, Boráros tér 7. 1. lház. 7. em. 12.
Cégjegyzékszám: 01-09-996116
Adószám: 24219288-2-43
E-mail cím: info@reondigital.hu
1.3. Szolgáltató:
Név: Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara vagy „NAK”)
Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)
Nyilvántartási szám: 01-03-0000031
Adószám: 18399257-2-43
E-mail cím: ugyfelszolgalat@nak.hu
Telefonszám: +36 80 900 365
Postafiók: Budapest, Pf. 583, 1519
1.4. Felhasználó:
Az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb
személy, szervezet, aki/amely a Weboldalra belép, illetve – amennyiben az lehetséges - azon regisztrál,
jelentkezik, és a Weboldalon elérhető szolgáltatást igénybe veszi, vagy egyáltalán a Weboldal funkcióit
használja.
2.

Általános rendelkezések

2.1. A Weboldal látogatásával és használatával Ön Felhasználónak minősül és elfogadja jelen Honlap
Felhasználási Feltételeket és a Weboldalhoz kapcsolódó Adatkezelési tájékoztatót.
2.2. Jelen Felhasználási Feltételek határozzák meg a Weboldal tartalom Szolgáltató és a Felhasználó között a
Weboldal felhasználása során keletkező jogokat és kötelezettségeket.
2.3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult jelen Felhasználási Feltételeket és a Weboldalra
vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót, valamint a Sütik kezelésére vonatkozó tájékoztatót egyoldalúan módosítani,
a változásokról a Felhasználókat a Weboldalon való közzététellel tájékoztatja. A módosítás minden esetben
tartalmazza a hatályba lépés időpontját. A hatályon kívül helyezett tájékoztatókat és felhasználási feltételeket
Szolgáltató 1.2. pontban jelölt elérhetőségére megküldött kérésére megküldjük. E felhasználási feltételek és az
esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa a Weboldalt.
3.

Felhasználási Feltételek

3.1. A szolgáltatást a Szolgáltató nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megértette és elfogadja az alábbiakat:
- a Weboldal látogatása ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges hozzá;
- A Honlap egyes lehetőségeinek használata érdekében az Ön személyes adatai megadásához kötött (pl.
Kapcsolatfelvétel (kért adat: e-mail cím), Hírlevélre feliratkozás (kért adat: név/cégnév, e-mail cím).
3.2. A Weboldal hírlevelei a megküldött hírlevélben található leiratkozás linken mondhatók le. Amennyiben Ön a
leiratkozás gombra kattint Szolgáltató, mint egyben adatkezelő a Felhasználó személyes adatait hírlevél
adatbázisából törli.
3.3. Felhasználó vállalja, hogy az általa a Weboldalon megadott személyes adatok, információk, szabadon
szerkeszthető levéltartalom valamint egyéb Szolgáltatónak megküldött adatok nem sértik Szolgáltató vagy
harmadik személy jogát vagy jogos érdekét.

3.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalhoz vagy annak bármely részéhez, illetve annak funkciójához
való hozzáférést előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozza, felfüggessze, vagy megszüntesse, tartalmát
megváltoztassa.
3.5. Felhasználó nem jogosult a Weboldal megjelenésének, működésének módosítására. A Felhasználó számára
tilos a Weboldal működésébe bármilyen módon beavatkoznia.
3.6. Szolgáltató jogosult a Weboldalon harmadik személyek hirdetését, illetve saját szolgáltatásait bemutató
hirdetést vagy egyéb reklámot elhelyezni.
4.

Weboldal tartalmára vonatkozó szerzői jogok

4.1. A Weboldalon közzétett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, amely a Szolgáltató vagy harmadik
személyek szellemi alkotását képezi a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján.
4.2. A Weboldal tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási
eseteken kívüli módon, terjedelemben és mértékben nem használható fel, és a Felhasználó a Weboldal
látogatása, használata során köteles a szerzői jogi törvény szabályait betartani.
4.3. Felhasználó a Weboldal tartalmáról, annak részeiről kizárólag magán célból készíthet másolatot és
nyomtathatja ki azt. A Weboldal tartalmáról készült másolat további felhasználására nem jogosult.
Felhasználó a Weboldal tartalmát haszonszerzés, jövedelemszerzés céljából nem jogosult használni.
4.4. Felhasználó saját weboldalára, közösségi oldalára a Weboldal tartalmát átvenni ekként jogosult: a cikk címét
és tartalmának rövid összefoglalóját változatlanul átveszi a Weboldalról és a forrást megjelölve a cikk teljes
tartalmára mutató közvetlen linket helyez el a címben vagy a tartalom összefoglalója alá. Az átvétel nem lehet
üzletszerű.
4.5. A Weboldalon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése, valamint a
Weboldalon megjelenített védjegyek, logók, karakterek, védjegyek, valamint minden, a Weboldalon
megjelenő szellemi alkotás szerzői jogi, védjegy-, illetve egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt
állnak, és azok vagy a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, vagy a Szolgáltató jogosult azok
használatára. A Weboldalon vagy annak tartalmában megjelenő szellemi alkotások, védjegyek jogosulatlan
felhasználása a Felhasználó számára szigorúan tilos. A Weboldalon közzétett tartalmak semmilyen
körülmények között nem értelmezhetők a megjelenített védjegyek, szerzői jogi oltalom alatt álló alkotások
felhasználására biztosító rendelkezésnek, engedélynek.
5.

Felhasználói közlések

5.1. A Felhasználó által a Weboldalra, vagy aloldalára bármilyen módon továbbított nem személyes
kommunikáció vagy egyéb anyag – köztük bármilyen adat, kérdés, megjegyzés, javaslat– nem minősülnek
bizalmas vagy oltalom alatt álló információnak, így ennek megfelelő módon kezeli azokat a Szolgáltató.
5.2. A Weboldalon vagy aloldalán a Szolgáltató részére továbbított információ továbbításával a Felhasználó
szavatolja, hogy ő annak tartalmához fűződő jogok kizárólagos jogosultja, az ilyen tartalmak nem sértőek,
továbbá azok Szolgáltató általi megismerése, felhasználása nem ütközik irányadó jogszabály rendelkezésébe
és nem sérti harmadik fél jogait.
6.

Sütik működése

6.1. A Szolgáltató Weboldala sütiket alkalmaz, amelyre vonatkozóan Felhasználó a Weboldalon közzétett Süti
kezelési tájékoztatóban tájékozódhat.
6.2. A Szolgáltató a Weboldalon belül esetlegesen elhelyezett más weboldalak linkjeiért nem vállal felelősséget.
Ezek a weboldalak is sütiket használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon találja.
7.

Személyes adatok védelme

7.1. A Szolgáltató a Weboldalra vonatkozó Weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban, Süti Kezelési
Szabályzatban és https://www.nak.hu/kamara/adatvedelem url címen közzétett NAK-SZ-14 számú
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kezeli személyes adatait, amelyek a Európai
Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelést szolgálják.
8.

Felelősségkorlátozás

8.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy kizárólag saját kockázatára használja a Weboldalt és az azon található
tartalmakat.
8.2. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Weboldalon található tartalmak
pontosságát és elkerülje a Weboldalon fellépő zavarokat, azonban a Szolgáltató és annak partnerei, tanácsadói,
ügynökei kizárnak minden felelősséget a Weboldalon elhelyezett információk, anyagok hitelességéért,
tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, pontosságáért, naprakészségéért, a Weboldal
elérhetetlenségéért vagy egyéb hibáktól való mentességéért, a tartalmi változásokért.
8.3. A Szolgáltató és annak partnerei, tanácsadói, ügynökei nem vállalnak semmilyen felelősséget a Weboldalon
elérhető pontatlan információból, anyagból, Weboldal működésének zavarából, a Weboldal
elérhetetlenségből, egyéb eseményből eredő közvetlen (pl. számítógép meghibásodása) vagy közvetett kárért
(pl. elmaradt haszon).
8.4. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által tanúsított magatartásért, így különösen a
Felhasználó általi téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásból (pl. név, e-mail cím elírás, valótlan adatok
megadása) származó Felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk vonatkozásában.
8.5. A NAK és a Weboldal készítésében vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem vállalnak
felelősséget a Weboldal, vagy a Weboldalról valamely hivatkozás útján megnyitott más weboldal,
hozzáféréséért, használatáért, használhatatlanságáért.
8.6. A Szolgáltató, Weboldal üzemeltetője kizárja a felelősségét a Weboldalon vagy egyéb szolgáltatás oldalain
a látogatók, Felhasználók által elhelyezett üzenetekért és csatolásokért. Felelősség az üzenetet és a csatolást
elhelyező személyt terheli.
9.

Egyéb rendelkezések

9.1. A Felhasználó nem végezhet a Szolgáltató mérlegelése szerint helytelen, és/vagy a Weboldalra vonatkozó
bármely jogszabály szerint jogellenesnek minősülő tevékenységet, vagy olyan tevékenységet, amely
harmadik fél jogát vagy jogos érdekét sérti.
9.2. Amennyiben jelen Felhasználási Feltétel valamely rendelkezése érvénytelen vagy utóbb érvénytelenné válik,
úgy az érvénytelen rendelkezés a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.
9.3. A Weboldal kizárólag magyarországi Felhasználók számára készült. A Felhasználó nem tesz arra irányuló
kijelentést, hogy a weboldalon található anyagok és információk Magyarországon kívül megfelelőek vagy
elérhetőek.
9.4. A Felhasználó a Weboldal látogatásával elfogadja, hogy a Weboldal használatából származó vagy azzal
kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére
Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.
9.5. Jelen Felhasználási Feltételek 2020. október 26.. napján lépnek hatályba és határozatlan időre szólnak.

