Adatvédelmi nyilatkozat
1., A Szolgáltató a jelen Szolgáltatási Feltételek alkalmazása során valamennyi hatályos magyar
jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására kötelezettséget
vállal, különös figyelemmel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvény, az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során
szabályozó 1998. évi VI. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, valamint az
Adatvédelmi biztosnak az Internettel összefüggő adatkezelések egyes kérdéseiről szóló ajánlására.
2., A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználók bármely adatának felvétele,
rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben
tájékoztatja a Felhasználókat az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően,
minden olyan esetben, amikor adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a
Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Adatkezelésről való
tájékoztatásnak minősül az is, ha jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással
vagy összekapcsolással történő adat felvételéről.
3., Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától
eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a Felhasználót tájékoztatni, és ehhez előzetes,
kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást
megtiltsa.
4., A Szolgáltató biztosítja az általa kezelt adatok és személyes adatok biztonságát a megfelelő
intézkedésekkel, így különösen gondoskodik arról, hogy arra jogosulatlan harmadik személyek
számára ne legyenek hozzáférhetőek. A Felhasználó számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít arra,
hogy a Honlapon elérhető regisztrációhoz kötött szolgáltatások esetén, az egyedi azonosító és jelszó
megadását követően a Felhasználó saját adataihoz hozzáférjen, módosítsa, illetve törölje azokat.
5., A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás
során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Felhasználó adatai
arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a
Szolgáltató felelősséget nem vállal.
6., A Szolgáltató nyomatékosan ajánlja, hogy a Felhasználó rendszeresen változtassa meg jelszavát és
azt senkinek ne adja ki, illetve ne tárolja mások által hozzáférhető helyen.

