Jogi és adatvédelmi nyilatkozat
1. Tartalom általános védelme
A Felhasználó azzal, hogy belép az Olaszliszka Község Önkormányzata (továbbiakban
Kiadó) által működtetett olaszliszka.eu információs portálra, automatikusan elfogadja az
alábbi felhasználási feltételeket.
A(z) olaszliszka.eu portálon megjelenő minden tartalom a Kiadó törvény által védett szellemi
tulajdonát képezi, ezért az oldalon közzétett tartalmak, és azok egyes részei (cikkek, grafikák,
képek, kalkulátorok, kérdések és válaszok, jogszabályok stb.) bármilyen módon történő
felhasználása, különösen másolása, többszörözése, feldolgozása, átdolgozása, adatbázisban
történő tárolása, rendszerezése, átcsoportosítása, változatlan, vagy bármilyen módosítással,
átszerkesztéssel történő közzététele, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése és kereskedelmi
forgalomba hozatala kizárólag a Kiadó előzetes írásbeli engedélyével történhet. [Szjt. 36. §
(2)]
A Felhasználó a(z) olaszliszka.eu oldal egyes részeit kizárólag saját felhasználás céljából
számítógépe merevlemezére lementheti, illetőleg kinyomtathatja.
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi, illetőleg szerzői jogi következményeket
von maga után, amelynek során a Kiadó - önkéntes teljesítés hiányában - értesítési-eltávolítási
eljárásban követelheti az interneten megjelentetett jogsértő tartalom eltávolítását, illetőleg
ahhoz a hozzáférés biztosításának megszüntetését, továbbá bírósági úton követelheti a
jogsértés megállapítását, abbahagyását, a jogsértéstől való jövőbeni eltiltást, valamint
elégtétel adását és a jogsértéssel okozott vagyoni és nem vagyoni károk megtérítését.
A(z) b.novum.hu oldalról értesülést és információkat átvenni kizárólag - a fenti szabályok
betartása mellett - úgy lehet, ha az adott információ mellett egyértelmű hivatkozás van a(z)
olaszliszka.eu oldalra, illetve ha az eredeti információ nem módosul.
Engedély nélkül átvehetőek anyagok:
- nyomtatványok
- szakmai anyagok
- segédletek
- közvetlen link a(z) olaszliszka.eu oldalon található teljes cikkre.
2. Kiadó felelősségének korlátozásai
A Kiadót nem terheli felelősség a fentiek szerint nem kellő elővigyázatossággal kezelt
jogosultságok miatt bekövetkező esetleges károkért, valamint személyiségi jogsérelmekért.
A Kiadó szerkesztői, szakértői által összeállított és az oldalon bármilyen formában közzétett
tartalmak nem minősülnek tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a
Felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartozik.
A(z) olaszliszka.eu kalkulátorainak eredményei tájékoztató jellegűek, az eredmények
alkalmazása, illetőleg ennek módja a Felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartozik.

3. Nyilatkozat a személyes adatok védelméről
A szervereink által automatikusan naplózott információk
Szervereink 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 és statisztikai célokra. Ezen
adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk
össze.
Cookie-k
Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink
számítógépén. A cookie-k kizárólag az oldal felhasználásának megkönnyítését és személyre
szabott szolgáltatásaink működését szolgálják, azokat más célra nem vesszük igénybe. A
cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban
a szájt perszonalizációs lehetőségeit igénybe venni és a regisztrációhoz kötött tartalmakat
megtekinteni technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges.
Hirdetéseink megjelenítését külső partner cégek végzik. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes
adatokat az ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő
– a Felhasználót érdeklő - hirdetéseket biztosíthassanak. Semmiképpen sem használhatják fel
azonban a Felhasználó nevét, e-mail címét és telefonszámát.
Regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott adatok
Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet kell
kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat az adatvédelmi jogszabályoknak
megfelelően, a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz
illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadására azért kérjük felhasználóinkat,
hogy statisztikai adatokat nyerjünk róluk. Segítségükkel szolgáltatásainkat a felhasználók
érdeklődésének megfelelően fejleszthetjük tovább. Egyes információkat – ide nem értve a
személyes adatokat - statisztikai formában a Kiadó nyilvánosságra hozhat annak érdekében,
hogy szolgáltatásai működéséről tájékoztathassa az érdeklődőket.
A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok
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. Amennyiben szolgáltatás-kínálatunk bővítése
ezt szükségessé teszi, egyes ritka esetekben tájékoztató anyagokat (rendszerüzeneteket)
küldünk szolgáltatásainkról.
A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok
A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag nem gyűjtünk.

5. Linkek
Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más
szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi kötelezettségeinek
teljesítéséért, gyakorlatáért a Kiadót nem terheli felelősség.
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