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HASZNÁLATI FELTÉTELEK 
 
 
Ezek a Használati Feltételek és az itt említett dokumentumok meghatározzák azokat a 
feltételeket, amelyek alapján Ön a weboldalunkat, https://saunabau.hu (weboldalunk) 
felhasználhatja. Honlapunk használatával Ön vállalja, hogy elfogadja és betartja a Használati 
Feltételeket. 

Ezek a Használati Feltételek a 2018.05.25-től érvényesek. 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Használati Feltételeket. Javasoljuk, hogy nyomtassa ki a jelen 
Használati Feltételek egy példányát, csatolja az Ön nyilvántartásaihoz, valamint azok bármely 
jövőbeni verziójához, mivel időről időre frissíthetjük őket. KIEMELTEN FELHÍVJUK FIGYELMÉT 
A KÖVETKEZŐ ZÁRADÉKOKRA: 14 (FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA), 15 
(KÁRMENTESÍTÉS), 16 (LEMONDÁS) ÉS 17 (WEBOLDALUNK HASZNÁLATÁRA 
VONATKOZÓ ÉLETKORI KORLÁTOZÁSOK). 

Ha bármilyen okból nem ért egyet ezekkel a Használati Feltételekkel, vagy nem kívánja őket 
megkötni, akkor nem érheti el, illetve nem használhatja honlapunkat. 
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1. Részletes adataink 

1.1 A SZAUNA BAU 84 KFT. működteti a weboldalt. 

1.2 Címünk: 23140248-2-13, Budapest, H-2096 Üröm, Fő utca 1., Pest megye. 

https://saunabau.hu/
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1.3 Kapcsolatfelvételi telefonszámunk +36(20)4294743 a és kapcsolattartó e-mail címünk 
hirlevel@saunabau.hu. 

 
 
2. Az Ön felelőssége más személyekért, akik a weben vagy az internetkapcsolaton 

keresztül látogatják honlapunkat 

Biztosítania kell, hogy minden olyan személy, aki hozzáfér a weboldalunkhoz a számítógépén 
vagy eszközein, vagy aki engedélyt kap vagy hozzáférhet a weboldalunkhoz a számítógépén 
vagy eszközein, vagy aki használja az internetkapcsolatot, tisztában vannak ezekkel a 
Használati Feltételekkel és az általuk említett egyéb dokumentációkkal, és hogy ezek a 
személyek is vállalják, hogy kötelezik magukat a jelen Használati Feltételek elfogadására és 
betartására. Ha valamilyen oknál fogva az ilyen személyek nem értenek egyet ezen Használati 
Feltételekkel, vagy nem kívánják azokat betartani, nem férhetnek hozzá vagy használhatják 
weboldalunkat, és nem szabad ezt megengedni számukra. 

 
 
3. Weboldalunk használatát szabályozó egyéb dokumentumok 

3.1 Az Használati Feltételek mellett a weboldalunk használatát a következő dokumentumok 
szabályozzák: 

a) Adatvédelmi  Szabályzatunk,  amely  elérhető  a 
https://saunabau.hu/pub/media/wysiwyg/gdpr/privacy-policy-saunabau.pdf. Adatvédelmi
 Szabályzatunk szabályozza az  Ön információinak használatát. 
Meghatározza az általunk összegyűjtött információk típusát, a gyüjtés okait, az 
információk használatának módját. A dokumentumban leírjuk az információk harmadik 
félnek való továbbadásának feltételeit, körülményeit, okait. Ugyanakkor az adatvédelmi 
szabályzat tartalmaz bármely más, az Ön adatainak felhasználását és/vagy feldolgozását 
érintő fontos információt, valamint az Ön információival kapcsolatos jogait. 

b) A sütikre (cookie-k) vonatkozó szabályzatunk, amely elérhető a 
https://saunabau.hu/pub/media/wysiwyg/gdpr/cookies-policy-saunabau.pdf. A sütikre 
vonatkozó irányelvünk szabályozza a sütik és hasonló technológiák használatát 
honlapunkon. Meghatározza az általunk használt sütik típusát. Azokat a célokat, 
amelyekre felhasználjuk őket. A körülményeket, amelyekben a sütiket számítógépünkön, 
eszközünkön böngészőnk elhelyezhet. Valamint a sütiket érintő egyéb lényeges 
információkat, például a böngésző beállításainak megváltoztatását és a sütik 
elfogadásának vagy elutasításának beállításait. 

 

Honlapunk látogatásával és használatával Ön vállalja, hogy tiszteletben tartja az ezen Használati 
Feltételekben foglalt feltételeket, miszerint adatait az adatvédelmi irányelveinknek megfelelően, 
valamint a sütiket és hasonló technológiákat süti-politikánkkal összhangban fogjuk feldolgozni. 

3.3 Ha nem ért egyet a jelen Használati Feltételekben meghatározott feltételekkel, akkor ne 
használja a weboldalunkat. 

 
 
4. Honlapunk elérhetősége 
4.1 Nem teszünk nyilatkozatot, és nem nyújtunk garanciát, a következőkre: 

a) a weboldal bármely meghatározott időpontban vagy bármely meghatározott földrajzi 
helyről hozzáférhetővé válik; 

mailto:hirlevel@saunabau.hu
https://saunabau.hu/pub/media/wysiwyg/gdpr/privacy-policy-saunabau.pdf
https://saunabau.hu/pub/media/wysiwyg/gdpr/cookies-policy-saunabau.pdf
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b) a weboldalhoz való hozzáférése folyamatos vagy folyamatos lesz; vagy 
c) a webhely minden böngészőben, számítógépben, táblagépben, telefonon vagy 

megtekintési platformon elérhető vagy optimalizálható. 
4.2 Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármilyen okból felfüggesszük a weboldal egészét 

vagy egy részét, beleértve üzleti vagy üzemeltetési okokból is. Felfüggeszthetjük a 
weboldalhoz való hozzáférést: a weboldal megjelenésének vagy működésének a javítása, 
tartalom frissítések, időszakos karbantartás vagy az esetleges, felismert problémák 
megoldása érdekében. Bármikor is úgy gondoljuk, hogy jelentős időre felfüggesztjük a 
weboldalhoz való hozzáférést, megpróbálunk előzetes értesítést adni Önnek, 
amennyiben ez ésszerűen kivitelezhető. 

 
 
5. Jelen Használati Feltételekre és egyéb dokumentációra vonatkozó módosításaink 
5.1 Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre frissítsük a jelen Használati Feltételeket, 

adatvédelmi irányelveinket, sütikre vonatkozó szabályzatunkat és bármely más 
dokumentumot. Bármilyen okból megváltoztathatjuk Felhasználási Feltételeinket és 
egyéb dokumentációkat, többek között az alábbiakért: 
a) tükrözze az üzleti tevékenységünkben bekövetkező változásokat; 
b) vegye figyelembe a weboldalunkon tett változtatásokat, beleértve – de nem 

kizárólag – az általunk nyújtott összes új funkciót vagy funkcionalitást, az eszközzel 
kapcsolatos értesítések bármilyen módosítását, illetve a weboldal tartalmának, 
céljának vagy rendelkezésre bocsátásának bármilyen változását; 

c) pontosan írja le aktuális adatfeldolgozási tevékenységeinket, hogy a legújabb 
gyakorlataink szerint is naprakész legyen; 

d) tájékoztassuk Önt a sütik vagy hasonló információgyűjtési technológiák 
használatának bármilyen változásáról; vagy 

e) biztosítsuk, hogy dokumentációink megfelelnek és továbbra is megfeleljenek az 
aktuális és jövőbeni hatályos jogszabályoknak, rendelkezéseknek és hivatalos 
útmutatásoknak. 

5.2 Ha a törvény előírja, értesítést küldünk Önnek a jelen Használati Feltételekben vagy a 
hozzájuk kapcsolódó egyéb dokumentációban bekövetkezett változásokról azáltal, hogy 
hirdetményt teszünk közzé a weboldalon és/vagy közzétesszük honlapunkon a jelen 
Használati Feltételek vagy más ilyen dokumentáció új verzióját, a hatályba lépési 
dátummal együtt. 

5.3 Továbbra is látogatva weboldalunkat, miután frissítettük a Használati Feltételeket, az 
értékesítési feltételeket és/vagy a felhasználói tartalmi megállapodást, Ön vállalja, hogy a 
frissített verziókhoz kapcsolódik. Ön azt is tudomásul veszi, hogy továbbra is látogatva 
honlapunkat, miután frissítettük az adatvédelmi szabályzatunkat és/vagy a sütikre 
vonatkozó szabályzatunkat, a frissített szabályozásokban meghatározott gyakorlat szerint 
kezeljük az Ön információit, használjuk a sütiket és hasonló technológiákat. 

5.4 Önnek ellenőriznie kell a jelen Használati Feltételeket és minden más dokumentumot, 
amelyekben erre hivatkozunk, minden alkalommal, amikor felkeresi weboldalunkat, annak 
biztosítása érdekében, hogy tudatában legyen az adott időben érvényes feltételeknek. 

5.5 A jelen Használati Feltételek és/vagy egyéb dokumentumok (beleértve az adatvédelmi 
szabályzatunkat és a sütikre vonatkozó szabályzatunkat) legutóbbi módosítási dátumát a 
dokumentum felső részén adjuk meg, és a dokumentum "hatályos dátumának" nevezzük. 

 
 
6. Az Ön számlaadatai 
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6.1 Ha számlainformációkat, például felhasználói nevet, azonosítószámot, számlakódot 
és/vagy jelszót adunk meg, akkor ezeket az információkat bizalmasan és titokban kell 
tartani, és nem szabad bárkinek is a tudomására hozni. Minden számlainformáció csak a 
megnevezett számlatulajdonos, és nem más személy számára használható. Ön felelős a 
számlájához való illetéktelen hozzáférés minden következményéért, amennyiben a 
számlaadatait bármely harmadik fél tudomására hozta. 

6.2 Amennyiben megadjuk Önnek a saját bejelentkezési adatai szelektálási opcióját, 
beleértve a jelszót is, javasoljuk, hogy a weboldal bejelentkezési adatait csakis ennek az 
oldalnak a saját használatához adja meg, és ne használjon más weboldalakon tárolt, 
Önre vonatkozó egyéb számlaadatot vagy más könnyen felismerhető információt. Ön 
felelős a számlájához való jogosulatlan hozzáférés következményeiért, bármely 
bejelentkezési információ bármely harmadik fél tudomására hozatala miatt. 

6.3 Soha nem szabad engedély nélkül használnia egy másik felhasználó számláját. A számla 
létrehozásakor pontos és teljes információkat kell megadnia. Ön egyetért azzal, hogy 
nem fogja kérni, gyűjteni vagy használni más személyek bejelentkezési adatait. Mi 
letiltjuk, hogy létrehozzon, és Ön egyetért azzal, hogy nem hoz létre számlát más 
személy számára, csakis saját magának. Ön azt is kijelenti, hogy az Ön által a 
regisztráláskor és minden más időpontban megadott összes információ valós, pontos, 
aktuális és teljes. Ön beleegyezik abba, hogy szükség szerint frissíti az adatait azok 
valódisága és pontossága érdekében. 

6.4 Fenntartjuk a jogot arra, hogy figyelmeztetés nélkül visszavonhassuk számlájához való 
hozzáférését a jelen Használati Feltételek tényleges vagy feltételezett megsértése vagy 
bármely más, a benne említett dokumentáció, ideértve azt is – de nem kizárólag – ha 
feltételezzük, hogy a számlájához jogosulatlan hozzáférés vagy a bejelentkezési adatok 
bármiféle illetéktelen közzététele történt. 

6.5 Ha Ön tudja, vagy gyanítja, hogy a bejelentkezési adatok titkossága veszélybe került, 
például az adatok harmadik fél tudomására hozatala révén, akkor azonnal módosítania 
kell a jelszavát. Ha nem tudja megváltoztatni a jelszavát, azonnal értesítenie kell minket 
e-mailben, a hirlevel@saunabau.hu címen. 

 
 
7. A honlapunkon megjelenített anyag tulajdonjoga 
7.1 A weboldalunkon és annak tartalmában megjelenő minden védjegy, szolgáltatási védjegy, 

kereskedelmi név, logó, szerzői jog és más szellemi tulajdonjog a mi tulajdonunk vagy a 
számunkra engedélyezett. Minden ilyen jogot a világ szellemi tulajdonra vonatkozó 
jogszabályai védenek, és minden jog fenntartva. A weboldalnak és tartalmának minden 
olyan felhasználása, amelyre a jelen rendelkezés kifejezetten nem rendelkezik, szigorúan 
tilos. A jelen dokumentumban kifejezetten nem biztosított jogokat mi magunknak 
fenntartjuk. 

7.2 Harmadik fél tulajdonában álló és a weboldalunkon keresztül vagy onnan használt vagy 
feltüntetett védjegyek, szolgáltatási védjegyek, kereskedelmi nevek, logók és más 
márkajelzések (együttesen a "Harmadik fél védjegye") lehetnek a megfelelő tulajdonosok 
védjegyei, akik lehetnek vagy sem támogatóink, társultjaink. A jelen Használati Feltételek 
kifejezett rendelkezései vagy a Harmadik fél védjegy tulajdonosa által megadott feltételek 
kivételével, a jelen Használati Feltételekben, sem a weboldalon vagy az interneten 
keresztül semmi sem értelmezhető úgy, hogy implikálás, kizárás (estoppel) vagy 
bármilyen más módon engedélyt (licencet) vagy jogot biztosítana arra, hogy bármely 
általunk vagy bármely harmadik fél által megjelölt, a weboldalon megjelenített védjegyet 
felhasználjanak az illető tulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül. A védjegyek 
használatából származó összes üzleti előny (goodwill) kizárólag a mi javunkat szolgálja. 

mailto:hirlevel@saunabau.hu
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8. A honlapunkon található, nem bizalmi alapon szolgáltatott információk és tartalmak 
8.1 Weboldalunk azért válik elérhetővé az Ön számára, hogy időről időre általános 

tájékoztatást nyújtson rólunk, üzleti tevékenységünkről és az általunk kínált termékekről 
vagy szolgáltatásokról. Weboldalunkat nem tesszük hozzáférhetővé semmilyen más 
célra, kivéve, ahogy azt kifejezetten feltüntettük a jelen Használati Feltételekben. 

8.2 A weboldalunk tartalmát nem szándékoljuk tanácsként tekinteni. A weboldalunk bármely 
tartalmára Ön semmilyen célból nem hivatkozhat, és saját független szakmai tanácsadást 
kell kérnie, mielőtt bármiféle lépés megtételéről döntene, a honlapunkon mindenkor 
elérhető, bárminemű tartalomra, akár egészben, akár részben történő hivatkozás alapján. 

8.3 Nem teszünk semmiféle nyilatkozatot, és semmilyen garanciát nem adunk, akár 
kifejezetten, akár hallgatólagosan, hogy a weboldalunkon rendelkezésre álló tartalom 
vagy anyagok időről időre pontosak, naprakészek vagy teljesek. 

 
 
9. Weboldalunk anyagainak engedélyezett felhasználása 
9.1 A weboldalunk tartalmát kizárólag személyes, magán és nem kereskedelmi célú 

felhasználásra bocsátjuk az Ön rendelkezésére. Lehetősége van a weboldalunk 
tartalmának nyomtatására vagy megosztására törvényes személyes, privát és nem 
kereskedelmi célokra, és az Ön szervezetén belül másokkal is közölheti a honlapunkon 
található tartalmakat. Máskülönben nem szabad kivonatolni, sokszorosítani vagy 
terjeszteni weboldalunk tartalmát a mi előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül. 

9.2 Ha weboldalunk tartalmát mások számára nyomtatja, letölti, megosztja vagy továbbítja, 
honlapunk szövegében nem tehet semmilyen betoldást vagy törést, nem módosíthat vagy 
változtathat meg bármilyen, a honlapunkról származó képet, adathordozót vagy grafikát, 
semmiképpen nem távolíthat el az ilyen képektől, médiától és grafikáktól semmiféle 
kísérő szöveget, és biztosítania kell, hogy a harmadik fél számára átadott tartalom a 
weboldalunkon megjelenő tartalom pontos ábrázolása. 

9.3 Tilos bármilyen robotot, pókot, adatbányászatot vagy kaparástechnikát, vagy bármely 
hasonló harmadik féltől származó eszközt használnia a weboldalunkon lévő adatok vagy 
tartalom kiemeléséhez vagy másolásához, a mi előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül. 

9.4 Ha bármely tartalmat vagy anyagot weboldalunkról átküld bárkinek, akkor minket kell 
feltüntetnie az ilyen tartalom vagy anyagok szerzőjeként (vagy az általunk megbízott 
bármely más szerzőket), az ilyen tartalmak vagy anyagok átadásával egyidejűleg. 

 
 
10. Weboldalunk tiltott felhasználása 
10.1 Nem szabad sokszorosítania, másodpéldányt készítenie, lemásolnia vagy viszont eladnia 

weboldalunk bármely részét vagy weboldalunk bármely tartalmát, feltéve és kivéve, ha az 
a jelen Használati Feltételekben kifejezetten engedélyezett. 

10.2 Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül Ön semmiképpen nem férhet hozzá, zavarhatja, 
károsíthatja vagy bonthatja meg weboldalunkat vagy annak bármely részét, 
rendszerünket, bármely hardvert, berendezést vagy bármely olyan hálózatot, amelyen a 
weboldalunk található; a weboldal létrehozásához vagy módosításához és az Ön 
számára elérhetővé tételéhez használt szoftverünket, akárcsak bármilyen hardvert, 
berendezést, hálózatot, szervert, szoftvert vagy technológiát, amelynek tulajdonosa vagy 
üzemeltetője mi vagyunk vagy bármely harmadik fél. 

10.3 Honlapunkat kizárólag törvényes célokra és a jelen Használati Feltételeknek megfelelően 
használhatja. Nem szabad használnia weboldalunkat az alábbi célokra: 
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a) bármely jogellenes vagy az alkalmazandó, akár helyi, akár országos vagy nemzetközi 
törvényeket vagy rendelkezéseket bármilyen módon megsértő célra; 

b) bármilyen csalárd célra; 
c) bármilyen nem kívánt vagy nem engedélyezett reklámozás, vagy bármely más 

eszközzel kifejtett bárminemű közvetlen vagy közvetett marketing, vagy más módon 
spam, kommunikáció vagy a piaci ajánlat bárkinek bármely, általunk nem 
engedélyezett áru, szolgáltatás vagy üzlet biztosítása céljából; 

d) vírusok, rosszindulatú programok, adware, kémprogramok, férgek, trójai programok, 
billentyűleütéses regisztrálók, kémprogramok, logikai bombák, időzített bombák vagy 
egyéb káros programok vagy kódok feltöltése, befogadása vagy továbbítása céljából, 
amelyek hátrányosan befolyásolhatják a weboldalunkat, hardverünket vagy 
rendszereinket, vagy bármelyik felhasználó vagy harmadik fél számítógépeit, 
táblagépét, telefonját vagy egyéb eszközeit, sem pedig bármilyen hasonló tartalom 
vagy anyag feltöltése céljára; 

e) bármilyen módon kommunikálni, ártani vagy megpróbálni károsítani a gyermekeket; 
vagy 

f) (f) bármilyen módon vagy bármilyen célra, amely megsérti a jelen Használati 
Feltételeket, vagy az abban hivatkozott bármely egyéb dokumentumok feltételeit. 

10.4 Önnek nem szabad velünk semmilyen információt közölnie saját magáról, ha Ön 18 
évesnél fiatalabb, vagy bármely más személy, aki vagy: 
a) 18 év alatti; vagy 
b) ha 18 éves vagy annál idősebb személy kapcsán nem kapta meg az illetők előzetes 

írásbeli beleegyezését, hogy rájuk vonatkozó információkat nyújtson nekünk. 
10.5 Nem küldhet nekünk olyan információt, amely "érzékeny személyes adatnak" minősül. 

"Érzékeny személyes adatok" olyan személy vagy bármely más személy adatai, amely 
felfedi faji vagy etnikai származását, politikai véleményét, vallási vagy filozófiai 
meggyőződését, szakszervezeti tagságát, vagy amelyek genetikai adatok, biometrikus 
adatok, az Ön vagy az illető(k) egészségére , a szexuális életére vagy szexuális 
irányultságára vonatkozó információk. 

10.6 Ha Ön véletlenül vagy szándékosan közli velünk ezeket az információkat, akkor úgy 
tekintjük, hogy egyet ért, miszerint az adatokat az Általános Adatvédelmi Rendelet – 
GDPR (2016/769 EU Rendelet) 9. cikkely (2) bekezdés (a) pontja szerint dolgozzuk fel. 

 
 
11. Vírusok és egyéb káros tartalom 
11.1 Nem garantáljuk, hogy weboldalunk nem tartalmaz vírusokat vagy egyéb rosszindulatú 

szoftvereket. 
11.2 Nem vállalunk felelősséget a weboldalunkon található hibákért vagy vírusokért, illetve a 

weboldalunkra esetlegesen átvitt számítógépes szoftverekért, illetve az ilyen programok 
jelenlétének vagy működésének esetleges következményeiért. 

11.3 Meg kell győződnie arról, hogy Ön naprakész és hatékony vírusirtó védelmet biztosít a 
számítógépén vagy más böngészőeszközön. 

11.4 Nem szabad feltöltenie vagy más módon bejuttatnia weboldalunkra semmiféle vírusokat, 
rosszindulatú programokat, kémprogramokat, adware-t, trójai programokat, férgeket, 
logikai bombákat, időzített bombákat, billentyűleütéses regisztrálókat vagy bármilyen 
egyéb káros vagy rosszindulatú programokat vagy kódokat. 

11.5 Nem használhat fel semmilyen harmadik felet, szoftvert vagy technológiát, hogy 
megpróbáljon jogosulatlan hozzáférést biztosítani weboldalunkhoz, szervereinkhez, 
rendszereinkhez, hardvereinkhez, szoftvereinkhez vagy adataikhoz, illetve harmadik 
személyeket bátorítani, biztatni, hogy ugyanezt tegyék. 
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11.6 Nem szabad megpróbálnia a szolgáltatás megtagadása típusú támadás végrehajtását 
honlapunkon. 

11.7 Nem tehet semmilyen lépést, amely sértené a számítógépes visszaélésről szóló 1990. évi 
törvényt (CMA). 

11.8 A 11. pont (Vírusok és egyéb káros tartalom) megsértését vagy gyanított megsértését az 
illetékes hatóságoknak jelentheti be, és nyilvánosságra hozhatja az Ön 
személyazonosságát. 

 
 
12. Más weboldalakra mutató linkek 
12.1 A weboldalunkon időről időre megjelenhetnek a harmadik féltől származó tartalmak vagy 

webhelyek linkjei. Nem vagyunk felelősek a honlapunkon található bármely linken 
elérhető webhelyek tartalmáért. A harmadik fél webhelyén található összes tartalom nem 
tartozik a mi ellenőrzésünk alá, nem nyilatkozzuk, és nem garantáljuk, hogy az ilyen 
tartalom kapcsolatban áll velünk vagy webhelyünkkel, alkalmas vagy megfelelő annak 
jogszerű vagy pontos használatára vagy megtekintésére. 

12.2 Bármely harmadik fél honlapja, amely elérhető a weboldalunkon található linken 
keresztül, összegyűjtheti és feldolgozhatja az Ön adatait. Nem vállalunk felelősséget 
semmilyen adatfeldolgozási tevékenységért, amelyet bármely harmadik fél webhelyén 
keresztül végeztek el, amely a honlapunkról kapcsolódik, és bármiféle ez irányú 
felelősséget elutasítunk. Ellenőrizze az ilyen harmadik fél adatvédelmi politikáját, hogy 
megállapíthassa, hogyan használhatja fel adatait, mielőtt úgy döntene, hogy használja a 
webhelyét és funkcióit. 

 
 
13. Honlapunkra mutató linkek 
13.1 Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem kapcsolódhat honlapunkhoz. 
13.2 Ha Ön megszerezte a beleegyezésünket a honlapunkra történő linkeléshez: 

a) linkelhet honlapunkra az Ön tulajdonában lévő egyéb weboldalakon, feltéve, hogy 
ezek a weboldalak és a weboldalunkra mutató linkek használata megfelel jelen 
Használati Feltételeknek; 

b) ha bármely más weboldalra mutató linket küld a weboldalunkra, akkor Ön egyetért 
azzal, hogy megfelelő módon, és semmilyen módon nem ártó vagy elítélő módon 
viselkedik velünk szemben, amely rossz fényt vet ránk vagy üzletünkre, vagy amely 
bármilyen kárt okoz nekünk vagy üzleti tevékenységünknek; és 

c) nem hivatkozhat weboldalunkra a közös vállalkozás, partnerség, együttműködés, 
kapcsolattartás, üzleti kapcsolat, jóváhagyás vagy támogatás bármilyen formájának 
feltüntetése érdekében, amennyiben az nem létezik, és egyetlen esetben sem anélkül, 
hogy megkapta volna előzetes írásbeli hozzájárulásunkat. 

13.3 Bármikor visszavonhatjuk a honlapunkra való linkelési engedélyünket. Abban az esetben, 
ha visszavonjuk a weboldalunkra való kapcsolódási engedélyt, és erről tájékoztatjuk Önt, 
azonnal törölnie vagy el kell távolítania minden, a weboldalunkra utaló linket. 

 
 
14. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA 
14.1 Nem zárjuk ki felelősségünket, ha ez jogellenes lenne, például haláleset vagy személyi 

sérülés miatt, amelyet a mi gondatlanságunk okozott. Ha az alkalmazandó jog nem teszi 
lehetővé az alábbiakban felsorolt felelősségi korlátozások teljes vagy részleges 
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alkalmazását, a korlátozások csak az alkalmazandó jogszabályok által megengedett 
legnagyobb mértékben vonatkoznak Önre. 

14.2 A FENT EMLÍTETTEK SZERINT, SEMMI ESETBEN, MI (BELEÉRTVE: SZÜLEINK, 
FIÓKVÁLLALATAINK, LEÁNYVÁLLALATAINK, TISZTSÉGVISELŐINK, IGAZGATÓINK, 
TAGJAINK, ALKALMAZOTTAINK VAGY ÜGYNÖKEINK), SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK 
KÖZÖTT SEM VAGYUNK FELELŐSEK SEMMILYEN VESZTESÉGÉRT, KÁRÉRT 
(AKÁR KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐ, KURRENS, KÖVETKEZMÉNYI, 
ALKALMI, KÜLÖNLEGES, PÉLDAMUTATÓ VAGY EGYÉB) KÖLTSÉGÉRT, 
KIADÁSÉRT, KÖTELEZETTSÉGÉRT VAGY BÜNTETÉSÉRT, AKÁR SZERZŐDÉSES, 
KÁRMENTESÍTÉSI, TÖRVÉNYI KÖTELESSÉGSZEGÉS VAGY EGYÉB, LEGYEN AZ 
ELŐRELÁTHATÓ, AKÁR VÁRATLAN, AMI AZ ALÁBBIAKKAL KAPCSOLATOS VAGY 
AHHOZ KAPCSOLÓDÓ: 
(a) WEBOLDALUNK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA; 
(b) ADATRONGÁLÓDÁS VAGY -VESZTÉS; 
(c) BÁRMIFÉLE KÉPTELENSÉG A WEBOLDALUNKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRE, 

BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A HONLAPUNK BÁRMELY 
MEGSZAKÍTÁSÁT, FELFÜGGESZTÉSÉT VAGY VISSZAVONÁSÁT 
(BÁRMILYEN OKBÓL); 

(d) A HONLAPUNKON TALÁLHATÓ BÁRMELY TARTALOM VAGY ANYAG 
FELHASZNÁLÁSA, BELEÉRTVE AZ ILYEN TARTALMAKRA VAGY 
ANYAGOKRA VONATKOZÓ BÁRMILYEN HIVATKOZÁST; 

(e) A MEGTAKARÍTÁSOK, A NYERESÉG, AZ ÉRTÉKESÍTÉS, A VÁLLALKOZÁS 
VAGY A BEVÉTEL BÁRMILYEN ELVESZTÉSE; 

(f) HÍRNÉV VAGY ÜZLETI ELŐNY (GOODWILL) ELVESZTÉSE; 
(g) A MEGTAKARÍTÁSOK ELVESZTÉSE; 
(h) ESÉLY VAGY LEHETŐSÉG ELVESZTÉSE; VAGY 
(i) BÁRMELY MÁS MÁSODLAGOS, KÖVETKEZMÉNYES VAGY KÖZVETETT 

VESZTESÉG. 

ÉS MÉG AKKOR IS, HA TUDOMÁSUNK VAN AZ ILYEN VESZTESÉG VAGY KÁROSODÁS 
LEHETŐSÉGÉRŐL, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, ÖN VÁLLALJA ÉS FELELŐS MINDEN 
SZÜKSÉGES KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS VAGY JAVÍTÁS TELJES KÖLTSÉGÉÉRT ILYEN 
VESZTESÉG, KÁR, KÖLTSÉGEK, KIADÁSOK, KÖTELEZETTSÉGEK VAGY SZANKCIÓK 
ESETÉN. 

14.3 NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET OLYAN KÁRÉRT, AMELYET ELKERÜLHETETT 
VOLNA, KÖVETVE TANÁCSUNKAT, HOGY ALKALMAZZA A DÍJMENTESEN 
FELAJÁNLOTT FRISSÍTÉST VAGY OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEK OKA, HOGY ÖN 
NEM KÖVETTE MEGFELELŐEN A TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOKAT VAGY AZ 
ÁLTALUNK AJÁNLOTT MINIMÁLIS RENDSZERI KÖVETELMÉNYEKET. 

14.4 ÖN KIFEJEZETTEN EGYETÉRT AZZAL, HOGY NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET 
BÁRMELY HARMADIK FÉL TARTALMA, BECSMÉRLŐ, SÉRTŐ VAGY JOGELLENES 
MAGATARTÁSA MIATT, ÉS HOGY A FENTIEKBŐL EREDŐ ÁRTALOM VAGY KÁR 
KOCKÁZATA TELJES EGÉSZÉBEN ÖNT TERHELI. 

14.5 ÖN ELFOGADJA, HOGY ABBAN AZ ESETBEN, HA BÁRMILYEN KÁR, VESZTESÉG 
VAGY SÉRÜLÉS A MI CSELEKMÉNYEINKBŐL VAGY MULASZTÁSAINK MIATT 
KELETKEZIK, VAGY AZOKKAL KAPCSOLATBAN, HA AZ ÖNNEK OKOZOTT KÁROK 
NEM HELYREHOZHATATLANOK VAGY ELÉGSÉGESEK HOGY FELJOGOSÍTSÁK 
ÖNT AZ ÁLTALUNK BIRTOKOLT VAGY ELLENŐRZÖTT BÁRMELY WEBHELY, 
SZOLGÁLTATÁS, TULAJDON, TERMÉK VAGY EGYÉB TARTALOM OLYAN 
ALKALMAZÁSÁRA, AMELLYEL MEGELŐZHETŐ BÁRMELY ÁLTALUNK BIRTOKOLT 



© 2017 GDPR PRIVACY POLICY. ALL RIGHTS RESERVED. 
PROTECTED BY COPYRIGHT INFRINGEMENT DETECTION SOFTWARE. 

 

 

VAGY ELLENŐRZÖTT WEBHELY, SZOLGÁLTATÁS, TULAJDON, TERMÉK 
KIHASZNÁLÁSÁRA, ÉS ÖN SEMMIKÉPPEN SEM JOGOSULT ELRENDELNI VAGY 
KORLÁTOZNI AZ ÁLTALUNK BIRTOKOLT VAGY ELLENŐRZÖTT BÁRMELY 
WEBHELY, SZOLGÁLTATÁS, TULAJDON, TERMÉK VAGY EGYÉB TARTALOM 
FEJLESZTÉSÉT, TERMELÉSÉT, FORGALMAZÁSÁT, REKLÁMOZÁSÁT, 
BEMUTATÁSÁT VAGY KIHASZNÁLÁSÁT. 

14.6 Amennyiben jelen 14 záradék (FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA) bármely 
rendelkezése érvényesíthetetlen, mint a felelősség egyenes kizárása, ezeket úgy kell 
értelmezni, mint a felelősség korlátozását, a törvény által megengedett lehető legnagyobb 
mértékben korlátozva a mi felelősségünket. 

 
 
15. KÁRMENTESÍTÉS 
15.1 Ön (és minden olyan harmadik fél, aki számára vagy akinek nevében Ön egy számlát 

vagy tevékenységet működtet a weboldalon), beleegyezik abba, hogy (kérésünkre) 
megvéd, kártalanít és kármentesít minket minden olyan követelés, felelősség, 
kármentesítés, veszteség és költség alól, beleértve – korlátozás nélkül – indokolt jogi és 
ügyvédi díjakat és költségeket, amelyek az alábbiak bármelyikéhez kapcsolódnak 
(beleértve az Ön közvetlen vagy az Ön nevében a honlapon végrehajtott tevékenységek 
következményeit is). 
(a) feltöltései, weboldal elérése vagy használata; 
(b) Használati Feltételek Ön általi megsértése vagy állítólagos megsértése; 
(c) bármely harmadik fél jogának megsértése, beleértve – de nem kizárólag – 

bármilyen szellemi tulajdonjogot, nyilvánosságot, bizalmasságot, vagyoni vagy 
magánéleti jogot; 

(d) bármely kormányzati és kvázi kormányzati hatóság beleértve – korlátozás nélkül – 
az összes szabályozó, közigazgatási és jogalkotó hatóság törvényeinek, 
szabályzatának, szabályozásainak, törvénykönyveinek, alapszabályzatának, 
rendeleteinek, vagy utasításának Ön általi megsértése; vagy 

(e) az Ön általi megtévesztés. 
15.2 Önt a mi általunk kért lehető legteljesebb körűen együttműködve védi minden igényünket. 

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy kizárólagos védelmet és ellenőrzést vállaljunk 
minden olyan ügyre, amelyre a kármentesítés vonatkozik, és Ön semmilyen esetben sem 
térhet ki semmilyen igény elől, a mi előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül. 

 
 
16. JOGI NYILATKOZATOK (LEMONDÁS) 
16.1 A WEBOLDAL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA AZ "AHOGY VAN", A 

"RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ" ÉS A "MINDEN HIBA" ALAPJÁN TÖRTÉNIK. A TÖRVÉNY 
ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN NEM TESZÜNK SEMMIFÉLE, 
KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS KIJELENTÉST, GARANCIÁT VAGY 
JÓVÁHAGYÁST AZ ALÁBBIAKRÓL: 
A)  SZOLGÁLTATÁS; 
B)  WEBOLDAL TARTALMA 
C)  FELHASZNÁLÓI TARTALOM; VAGY 
D) AZ INFORMÁCIÓNAK A WEBOLDALRA TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS BIZTONSÁG. 
EZENKÍVÜL JELEN DOKUMENTUMBAN MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS 
GARANCIÁT KIZÁRUNK, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN: MINT AZ 
ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGI, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGI, JOGSÉRTÉSI, CÍMSZERŰ, 
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SZOKÁSI, KERESKEDELMI, NYUGODT ÉLVEZHETŐSÉGI, RENDSZERINTEGRÁCIÓS ÉS A 
VÍRUSMENTES SZÁMÍTÓGÉPI GARANCIÁKAT. 

16.2 NEM NYILATKOZZUK, ÉS NEM GARANTÁLJUK, HOGY A SZOLGÁLTATÁS 
HIBAMENTES VAGY MEGSZAKÍTÁSMENTES LESZ, A HIBÁKAT KIJAVÍTJÁK, VAGY A 
SZOLGÁLTATÁS VAGY A SZERVER, AMELY A SZOLGÁLTATÁST ELÉRHETŐVÉ 
TESZI, MENTES MINDEN KÁROS ÖSSZETEVŐTŐL, BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS 
NÉLKÜL, VÍRUSOKAT. NEM NYÚJTUNK SEMMILYEN NYILATKOZATOT VAGY 
GARANCIÁT ARRA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
(BELEÉRTVE AZ UTASÍTÁSOKAT IS) PONTOSAK, TELJESEK VAGY HASZNOSAK. 
ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A WEBOLDAL HASZNÁLATA KIZÁRÓLAG AZ ÖN 
FELELŐSSÉGE. NEM GARANTÁLJUK, HOGY A WEBOLDAL HASZNÁLATA 
BÁRMELY JOGHATÓSÁG ALATT TÖRVÉNYES, ÉS KIFEJEZETTEN LEMONDUNK AZ 
ILYEN GARANCIÁKRÓL. EGYES JOGHATÓSÁGOK KORLÁTOZZÁK, VAGY NEM 
ENGEDÉLYEZIK A HALLGATÓLAGOS VAGY EGYÉB GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT, ÍGY A 
FENTI NYILATKOZAT NEM VONATKOZIK ÖNRE, AMENNYIBEN AZ ILLETÉKESSÉGI 
JOG ÖNRE ÉS EZEKRE A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKRE VONATKOZIK. 

16.3 A WEBOLDAL ELÉRÉSÉVEL VAGY HASZNÁLATÁVAL ÖN KIJELENTI ÉS 
GARANTÁLJA, HOGY TEVÉKENYSÉGEI JOGSZERŰEK MINDEN OLYAN 
JOGHATÓSÁG ALATT, AHOL ÖN HOZZÁFÉR VAGY IGÉNYBE VESZI A 
SZOLGÁLTATÁST. 

16.4 NEM FOGADUNK EL TARTALMAT ÉS KIFEJEZETTEN KIZÁRJUK BÁRMIFÉLE 
SZEMÉLY VAGY SZERVEZET BÁRMIFÉLE FELELŐSSÉGÉT MINDEN OLYAN 
VESZTESÉG, KÁR (AKÁR TÉNYLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ VAGY 
EGYÉB), SÉRÜLÉS, KÖVETELÉS VAGY BÁRMILYEN EGYÉB TERMÉSZETŰ VAGY 
JELLEGŰ CSELEKMÉNY ALÓL, AMELY BÁRMILYEN TARTALMON ALAPUL VAGY 
ANNAK EREDMÉNYEKÉNT KÖVETKEZIK BE. 

 
 
17. WEBOLDAUNK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ÉLETKORI KORLÁTOZÁSOK 
17.1 Honlapunk és a honlapon vagy onnan elérhető termékek vagy szolgáltatások nem a 18 

év alatti személyek használatára vannak rendeltetve. 
17.2 HA ÖN 18 ÉVESNÉL FIATALABB, AKKOR NEM SZABAD HASZNÁLNIA 

WEBOLDALUNKAT, NEM VÁSÁROLHATJA, VAGY NEM PRÓBÁLHATJA 
MEGVÁSÁROLNI BÁRMELYIK TERMÉKÜNKET VAGY SZOLGÁLTATÁSUNKAT, VAGY 
NEM KÖZÖLHET VELÜNK SEMMILYEN INFORMÁCIÓT ÖNRŐL VAGY BÁRKI 
MÁSRÓL. 

17.3 Tudatosan vagy szándékosan nem dolgozzuk fel egyetlen személy adatait sem, aki 18 
évesnél fiatalabb. 

 
 
18. Irányadó jog és joghatóság 
18.1 A jelen Használati Feltételek, az általuk hivatkozott dokumentumok, valamint az azokból 

eredő vagy azokkal kapcsolatban felmerülő viták, illetve az általuk hivatkozott akár 
szerződéses, akár szerződésen kívüli bármely dokumentum esetében az angol jog 
alkalmazandó és az szerint kell ezeket értelmezni. 

18.2 Anglia és Wales bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a jelen Használati 
Feltételekből vagy azokkal kapcsolatban felmerülő minden olyan követelés vagy vita 
esetében, valamint azokra a dokumentumokra vonatkozóan, amelyek ezekre 
hivatkoznak. 
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19. Szerzői jog, hitel és logó 
19.1 A jelen Használati Feltételek szerzői jogának tulajdonosa vagy engedélyezettje mi 

vagyunk, és szerzői jogi törvények és szerzői jogi szoftverek védelme alatt áll. Hacsak 
másképp nem jelezzük kifejezetten, az ebben a dokumentumban található és a 
weboldalunkon található minden szellemi tulajdonjog, beleértve a weboldalunk tartalmát 
is, fenntartva. 

19.2 Ezek a Használati Feltételek egy Általános Adatvédelmi Rendeletnek (2016/769/EU 
Rendelet – "GDPR") megfelelő mintán alapulnak, amelyet a GDPR Adatvédelmi 
Irányelvei biztosítanak. További információkért látogasson el a 
www.gdprprivacypolicy.org weboldalra. 

19.3 Ha a GDPR Privacy Policy logót megjelenítjük weboldalunkon, ez arra utal, hogy a 
Privacy Policy GDPR által biztosított adatvédelmi mintát fogadtuk el jelen Adatvédelmi 
Szabályzat alapjául. 

http://www.gdprprivacypolicy.org/
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FELHASZNÁLÓI TARTALOMRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS 
 
 
Ez a Felhasználói Tartalomra vonatkozó Megállapodás (a továbbiakban: Felhasználói Tartalom 
Megállapodás) meghatározza azokat a feltételeket, amelyek Önre vonatkoznak, ha interaktív 
funkciókat használ a weboldalunkon, https://www.saunabau.hu weboldalunkon. Ha úgy dönt, 
hogy elfogadja a jelen Tartalom Megállapodást, Ön beleegyezik abba, hogy a weboldal 
Használati Feltételein kívül elkötelezi magát a Megállapodás feltételei mellett is, és tudomásul 
veszi, hogy adatainak feldolgozása az adatvédelmi irányelveinkkel összhangban történik, 
valamint hogy sütiket és hasonló technológiákat használunk a sütikre vonatkozó irányelveinknek 
megfelelően. 

Jelen Felhasználói Tartalom Megállapodás 2018.05.25-től érvényes. 

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a Tartalom Megállapodást. Javasoljuk, hogy nyomtassa ki a 
jelen Tartalom Megállapodás másolatát és csatolja a nyilvántartásokhoz, valamint annak bármely 
későbbi verziójához, mivel időről időre frissíthetjük. 

Ha bármilyen okból nem fogadja el a jelen Felhasználói Tartalom Megállapodást, vagy nem 
kívánja lekötni magát a feltételek bármelyike vagy egésze mellett, akkor nem szabad kattintással 
beleegyeznie a jelen Felhasználói Tartalom Megállapodásba, és nem érheti el vagy használhat 
interaktív funkciókat honlapunkon, linkelnie honlapunkra, kapcsolatba lépni honlapunk más 
felhasználóival, vagy bármilyen tartalmat feltöltenie honlapunkra. 

 
 
Tartalom 

● A megállapodás alapja 
● Jelen Felhasználói Tartalom Megállapodás módosítása 
● Honlapunkra feltöltött tartalom 
● A weboldalunkra feltöltött tartalmakkal kapcsolatosan szavatolt jogok 
● Weboldalunk tiltott használata 
● Tiltott tartalom 
● A feltöltött tartalomhoz kapcsolódó műveleteink 
● A felhasználó által létrehozott tartalom miatti felelősség elhárítása 
● Vírusok és egyéb káros tartalom 
● Más weboldalakra mutató linkek 
● Honlapunkra mutató linkek 
● Ütközések 
● Érvénytelenítés 
● Átruházás 
● Lemondás 
● Harmadik fél jogai 
● Jogok fenntartása 
● Irányadó jog és joghatóság 
● Szerzői jog, hitel és logó 

 
 
1. A megállapodás alapja 
1.1 Ez a Felhasználói Tartalom Megállapodás, a Használati Feltételek mellett, meghatározza 

azokat a feltételeket, amelyek Önre vonatkoznak, ha weboldalunk bármely interaktív 

https://www.saunabau.hu/
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funkcióját látogatja, tartalmakat tölt fel weboldalunkra, kölcsönkapcsolatba lép webhelyünk 
más felhasználóival vagy linkeket tölt fel honlapunkra. 

1.2 Ha a kattintással beleegyezik a jelen Felhasználói Tartalom Megállapodásba, akkor vállalja, 
hogy elkötelezi magát az itt leírt feltételek mellett. 

 
 
2. A jelen Felhasználói Tartalom Megállapodás módosítása 

2.1 A Felhasználói Tartalom Megállapodás feltételeit időről időre megváltoztathatjuk az alábbi 
célok végett: 

(a) tükrözze az üzleti tevékenységünkben bekövetkező változásokat; 
(b) vegye figyelembe a weboldalunkon tett változtatásokat, beleértve – de nem kizárólag 

– az általunk nyújtott összes új funkciót vagy funkcionalitást, az eszközzel kapcsolatos 
értesítések bármilyen módosítását, illetve a tartalom, a cél vagy a rendelkezésre állás 
bármilyen változását a weboldalon vagy 

(c) biztosítsuk, hogy dokumentációink megfelelnek és továbbra is megfelelnek az aktuális 
és a jövőbeli hatályos törvényeknek, rendelkezéseknek és útmutatásoknak. 

2.2  Miután frissítettük a jelen Felhasználói Tartalom Megállapodást, miután frissítettük 
weboldalunkat, Ön elfogadja, hogy a frissített verzió mellett kötelezi el magát. 

2.3 Ezt a Felhasználói Tartalom Megállapodást minden alkalommal ellenőrizni kell, amikor 
felkeresi weboldalunkat annak biztosítása érdekében, hogy tudatában legyen az abban az 
időben érvényes feltételeknek és feltételeknek. 

2.4 Ha a törvény előírja, értesítést küldünk Önnek minden olyan változtatásról, amelyet a jelen 
Felhasználói Tartalom Megállapodással kapcsolatban teszünk közzé honlapunkon. 
Amennyiben módosítjuk a jelen Felhasználói Tartalom Megállapodást, a frissített verziót 
honlapunkon közzétesszük egy új, hatályba lépett dátummal. 

2.5 A Felhasználói Tartalom Megállapodás megállapodás utolsó módosításának dátumát a 
dokumentum tetején adják meg, és a dokumentum "tényleges dátumának" tekinthetők. 

 
 
 
 
3. Honlapunkra feltöltött tartalom 

3.1 Ha weboldalunkon olyan funkciókat vagy interaktív lehetőségeket használ, amelyek 
megengedik a tartalom feltöltését weboldalunkon, minden feltöltött tartalom az alábbi 
feltételeknek kell hogy megfeleljen: 

a) pontosan állapítsa meg a tényeket; 

(b) csak abban az esetben közöljön véleményeket és olyan mértékben, amennyiben ezek 
valósak, és azt is közölnie kell, hogy ki hangoztatja ezeket a véleményeket; 

(c) megfeleljen mind az Angliai, mind a Wales-i összes irányadó törvénynek, szabálynak, és 
minden egyéb alkalmazandó jogszabálynak, valamint azon országokénak, ahonnan 
feltöltik a tartalmat; és 

(d) ne minősüljön tiltott tartalomnak (az alábbi 6. pont „Tiltott tartalom“ záradéka szerint). 
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3.2 Saját bizalmas információkat tölthet fel weboldalunkra, de így az Ön által feltöltött bizalmas 
információkat nyilvánosságra hozza és a feltöltés után már nem bizalmasak. Nem 
garantáljuk, hogy az Ön által feltöltött tartalmat bizalmasan kezeljük, és semmilyen 
felelősséget nem vállalunk az ilyen feltöltött tartalmak titkosságának fenntartásához. Nem 
szabad feltölteni más személyre vonatkozó bizalmas információkat. Minden olyan tartalom, 
amelyet feltöltött a weboldalunkra, nem bizalmasnak minősül. 

3.3 Nem vagyunk felelősek az Ön által feltöltött adatok vagy tartalmak biztosításáért vagy 
biztonsági másolatáért, és nem vagyunk felelősek az ilyen adatok vagy tartalmak 
elvesztéséért vagy károsodásáért. Ha nem akarja elveszíteni az Ön által feltöltött 
tartalmakat, akkor az ilyen tartalmakról külön biztonsági másolatot kell készíteni. 

3.4  Ön kizárólag a weboldalunkon feltöltött tartalomért és a feltöltés vagy közzététel 
következményeiért felel. A feltöltéseivel és bármi mással kapcsolatosan közzétett, 
megjelenített, beillesztett, vagy az ott megjelenő, vagy azzal kapcsolatosan szereplő 
tartalmakkal kapcsolatban Ön kijelenti és garantálja, hogy Ön: 

(a) tulajdonosa az Ön által feltöltött tartalom összes szerzői és egyéb szellemi 
tulajdonjognak; vagy 

(b) a szerzői jog vagy más szellemi tulajdonjog tulajdonosának jogi engedélyezettje: 
feltöltheti a tartalmat, felhasználhatja és terjesztheti a harmadik fél weboldalain 
(beleértve a mi weboldalunkon vagy a honlapunkon keresztül), nyilvánosan és nem 
bizalmas alapon, a szerzői jog tulajdonosának nevében és helyette, valamint a 4.2. 
pontban – „A weboldalunkra feltöltött tartalmakkal kapcsolatosan szavatolt jogok” – leírt 
engedély (licensz) birtokában van. 

3.5 Ön továbbá nyilatkozza és garantálja, hogy a weboldalunkon található bármely tartalom 
használata és/vagy feltöltése nem sérti, és nem fogja sérteni a szerzői jogot, védjegyet, 
kereskedelmi titkot, jogokat vagy magánéletet, reklámot, más szellemi tulajdont vagy 
személyes jogokat, bármely személy vagy jogalany vonatkozásában. 

3.6 Ha Ön a weboldalunkon megjelenő bármely fénykép, videó vagy más anyag szerzői jogát 
birtokolja, és úgy ítéli meg, hogy ennek a weboldalon való megjelenítése megsértette 
szerzői jogait, kérjük, értesítsen minket e-mailben a hirlevel@saunabau.hu címen. Ha nem 
biztos benne, hogy a bejelentett tartalom használata sérti-e a jogi jogait, jogi útmutatást 
kérhet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy szándékosan félrevezető jelentések benyújtása a 
Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. 512. szakasz ("DMCA") az Egyesült Államokban, 
és más országokban létező hasonló jogszabályok szerint büntetendő cselekmény. 

 
 
4. A weboldalunkra feltöltött tartalmakkal kapcsolatosan szavatolt jogok 

4.1 Az Ön által feltöltött tartalom szerzői jogainak tulajdonosa mindenkor Ön marad, kivéve, ha 
az ilyen tartalmú szerzői jog más személy tulajdonát képezi, amely esetben az adott 
személy megtartja a tartalom tulajdonjogát. 

4.2 Egy tartalom feltöltése weboldalunkra világszerte átruházható, nem kizárólagos, örökös, 
visszavonhatatlan, jogdíjmentes licencet biztosít számunkra az ilyen tartalmak használatára, 
másolására, átalakítására, módosítására, reprodukálására, feldolgozására, közzétételére, 
továbbítására, megjelenítésére és terjesztésére, bárki számára bármilyen eszközzel, 
bármilyen törvényes célra, fizetésellenében vagy sem, hasonlóképp harmadik felek számára 
is. Ez azt jelenti, hogy az Ön interneten keresztül feltöltött bármely tartalma weboldalunkon 

mailto:hirlevel@saunabau.hu
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keresztül nyilvánossá válik, és bárhová bárki által eljuttatható, beleértve tőlünk eltérő 
személyeket is, valamint azokat, akiknek a fentieket viszontengedélyeztük. 

4.3 A weboldal minden felhasználójának megadja a nem kizárólagos licencet a weboldalon 
feltöltött tartalom eléréséhez, valamint a weboldal és a jelen Felhasználói Tartalom 
Megállapodás alapján engedélyezett tartalmak használatához, másolásához, 
reprodukálásához, terjesztéséhez és megjelenítéséhez. 

4.4 Ön lemond minden olyan követelésről, amelyet Ön a feltöltött tartalom vagy az ezekből 
származó művek bármely használatával kapcsolatban benyújthat, beleértve (de nem 
kizárólag) a jogsértést, inváziót, jogellenes használatot, illetve a szellemi tulajdon vagy 
személyes jogok megsértését. 

 
 
5. Weboldalunk tiltott felhasználása 

Webhelyünket kizárólag törvényes célokra és a jelen felhasználói tartalomszerződésnek 
megfelelően kell használnia. Nem szabad használni weboldalunkat az alábbiakra: 

(a) vírusok, rosszindulatú programok, adware, kémprogramok, férgek, trójai programok, 
billentyűleütéses regisztrálók, kémprogramok, logikai bombák, időzített bombák vagy 
egyéb káros programok vagy kódok feltöltése, befogadása vagy továbbítása céljából, 
amelyek hátrányosan befolyásolhatják a weboldalunkat, hardverünket vagy 
rendszereinket, vagy bármelyik felhasználó vagy harmadik fél számítógépeit, 
táblagépét, telefonját vagy egyéb eszközeit, sem pedig bármilyen hasonló tartalom 
vagy anyag feltöltése céljára; 

(b) bármilyen nem kívánt vagy nem engedélyezett reklámozás, vagy bármely más eszközzel 
kifejtett bárminemű közvetlen vagy közvetett marketing, vagy más módon spam, 
közlemény vagy a piaci ajánlat bárkinek bármely, általunk nem engedélyezett áru, 
szolgáltatás vagy üzlet biztosítása céljából; 

c) bármely jogellenes vagy az alkalmazandó, akár helyi, akár országos vagy nemzetközi 
törvényeket vagy rendelkezéseket bármilyen módon megsértő célra; 

d) bármilyen csalárd célra; 

e) bármilyen módon kommunikálni, ártani vagy megpróbálni károsítani a gyermekeket; vagy 

(f) bármilyen módon vagy bármilyen célra, amely megsérti a jelen Felhasználói Tartalom 
Megállapodást, vagy az abban hivatkozott bármely egyéb dokumentumok feltételeit. 

 
 
6. Tiltott tartalom 

Ne töltsön fel semmilyen tartalmat a weboldalunkra, vagy töltsön fel weboldalunkra olyan 
harmadik fél webhelyeire mutató hivatkozásokat, amelyek tartalma a következő kategóriák 
egyikébe vagy többébe tartozik (Tiltott tartalom): 

(a) bármely más személyhez tartozó bizalmas információt tartalmaz, kivéve és kivéve, ha 
Önnek jogilag kötelező érvényű felhatalmazása van a tartalom feltöltéséhez a 
weboldalunkra; 
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(b) bármely más üzleti tevékenységgel kapcsolatos hirdetést vagy promóciót tartalmaz, vagy 
bármely más vállalkozáshoz kapcsolódó linket tartalmaz, előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül; 

c) megtévesztő, tisztességtelen, illetlen, pontatlan vagy hamis; 

(d) tévesen mutatja be az Ön személyazonosságát, státuszát vagy bármely más harmadik 
félhez való tartozását; 

e) bármelymás személy vagy szervezet személyesít meg; 

(f) kijelenti vagy sugallja, hogy a tartalom általunk szolgáltatott vagy tükrözi nézeteinket, 
vélekedéseinket, álláspontjainkat, tevékenységeinket vagy ügyeinket; 

(g) valamilyen káromkodást vagy trágár, sértő, obszcén, gyűlölködő, agresszív, fenyegető, 
sértő, zaklató vagy rosszindulatú kifejezést tartalmaz bármely személy irányában, vagy 
szorongást, stresszt, elégedetlenséget, kellemetlenséget okozhat, illetve elősegíti az 
erőszak, a gyűlölet, az agresszió vagy nyugtalanság keltését; 

(h) bármilyen módon diszkriminatív bármely személy vagy személyek csoportja felé 
nemzetiségi, faji, nemi, életkori, vallási, fogyatékossági, szexuális irányultsági vagy 
bármely más tulajdonság vagy ok miatt, és jogellenesnek megkülönböztetésnek 
minősülhet az Egyenlőségi Törvény (Equality Act 2010) szerint; 

(i) sérti bármely más személy szellemi tulajdonjogait, beleértve – de nem kizárólag – szerzői 
jogokat, adatbázis-jogokat vagy védjegyeket; 

(j) megszeg bármely más személynek fizetendő törvényes kötelezettséget; 

(k) megsérti bármely más személynek fizetendő szerződés feltételeit; 

(l) megsérti bármely bírósági végzés feltételeit; 

(m) rágalmazó, becsmérlő, durva vagy sértő bármely személy vagy szervezet irányában, 
vagy bármely személy vagy szervezet hírnevét sértheti; 

(n) explicit szexuális anyagot tartalmaz, utal vagy leír, vagy átirányítja a felhasználókat az 
ilyen tartalmakra; 

(o) minden illegális tevékenység ösztönzése, bátorítása, támogatása vagy előmozdítása, 
illetve segédlet bármelyik illegális tevékenység végrehajtásában, tervezésében vagy 
lebonyolításában; vagy 

(p) olyan nyilatkozatot tartalmaz, amely úgy értelmezhető néhány vagy valamennyi 
közösség tagja részéről, akiknek szól, mint ezek közvetlen vagy közvetett támogatása 
vagy buzdítása gyűlöletkeltésre, erőszakos vagy terrorista cselekmények elkövetésére, 
előkészítésére vagy bujtogatásra. 

 
 
7. A feltöltött tartalomhoz kapcsolódó műveleteink 

7.1 Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy bárminemű olyan intézkedést tegyünk, amelyet a 
jelen Felhasználói Tartalom Megállapodás gyanított vagy tényleges megsértése miatt 
megfelelőnek tartunk. Ilyen fellépés lehet: 
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(a) figyelmeztető jelzést adunk Önnek arra vonatkozóan, hogy nem tartja tiszteletben a jelen 
Felhasználói Tartalom Megállapodás feltételeit; 

(b) értesítés nélkül felfüggesztjük vagy felmondjuk honlapunk használatának jogát; 

(c) az Ön által feltöltött tartalom módosítása vagy eltávolítása; 

(d) felfedjük az Ön személyazonosságát bármely harmadik fél előtt, ha a harmadik fél (vagy 
képviselője) panaszt tesz nálunk az Ön által feltöltött tartalom miatt, és úgy ítéljük meg, 
hogy az Ön által feltöltött tartalom sérti a a harmadik vagy bármely más személy szellemi 
tulajdonjogait, adatvédelmi jogait vagy egyéb jogait; 

e) az Ön személyazonosságának, az Ön által feltöltött tartalmaknak és bármely egyéb 
lényeges információnak nyilvánosságra hozatala a rendőrség vagy bármely más 
bűnüldöző hatóság előtt, amennyiben hogy ezt a törvény által ésszerűnek, 
szükségesnek, illetve más módon megköveteltnek vagy megengedettnek véljük; 

(f) bírósági eljárás megindítása Ön ellen minden olyan költséget illetően, melyet Önt a jelen 
Felhasználói Tartalom megállapodás bármely megsértése miatt terheli; vagy 

g) bármely más vagy további intézkedés, amelyet az adott körülmények között 
helyénvalónak tartunk. 

7.2 ÖN EZENNEL TARTÓZKODIK ÁRTANI NEKÜNK ÉS KÁRMENTESÍTÉSÍT BENNÜNKET, 
MINDEN KÖVETELÉS, FELELŐSSÉG, KÁR, VESZTESÉG (BELEÉRTVE – DE NEM 
KIZÁRÓLAG: JÖVEDELEM, JÓ HÍRNÉV ÉS ÜZLETI ELŐNY KÁROSÍTÁSA, VALAMINT 
EGYÉB MÁSODLAGOS VAGY KÖVETKEZMÉNYES VESZTESÉGEK), BÜNTETÉSEK, 
KÖLTSÉGEK (BELEÉRTVE A SZAKMAI ÉS JOGI KÖLTSÉGEK TELJES KÖLTSÉGTÉRÍTÉS 
ALAPJÁN) ÉS ÁLTAL VÁLLALT VAGY ELSZENVEDETT RÁFORDÍTÁSOK MIATT, 
AMELYEKET A FELHASZNÁLÓI TARTALOM MEGÁLLAPODÁS VAGY HASZNÁLATI 
FELTÉTELEK, BÁRMILYEN ÖN ÁLTALI MEGSZEGÉSÉVEL OKOZOTT, AZZAL 
KAPCSOLATOSAK VAGY ÖSSZEFÜGGŐEK, ILLETVE AZ ÖN ÁLTAL FELTÖLTÖTT 
BÁRMELY TARTALOM (BELEÉRTVE – DE NEM KIZÁRÓLAG – GYALÁZKODÓ TARTALOM) 
KÖVETKEZMÉNYEI. 

7.3 Semmilyen felelősséget nem vállalunk a jelen Felhasználói Tartalom Megállapodás feltételei, 
weboldalunk Használati Feltételei vagy bármely más, a honlapunk felhasználását 
szabályozó dokumentum, törvény vagy szabályzat Ön általi megsértése miatt tett lépéseink 
következményeire. 

 
 
8. A felhasználó által létrehozott tartalom miatti felelősség elhárítása 

Webhelyünk egyes része olyan tartalmat és anyagokat tartalmazhat, amelyeket más 
felhasználók feltöltöttek. Az ilyen tartalmak azon felhasználók tulajdonát vagy licencét 
képezik, akik feltöltötték az anyagot, vagy más harmadik felek tulajdonában voltak, és 
azokat mi nem hagytuk jóvá. Nem nyújtunk semmilyen garanciát az ilyen felhasználó által 
létrehozott tartalmak tekintetében, és semmilyen kötelezettséget nem vállalunk ilyen 
tartalmak ellenőrzésére vagy felülvizsgálatára. A felhasználó által létrehozott tartalmakban 
megjelenő vélemények vagy nézetek tükrözhetik a feltöltő felhasználók és/vagy harmadik 
felek véleményét és nézeteit, de nem a saját nézeteinket, véleményeinket, álláspontjukat 
vagy értékeiket. Ennek megfelelően nem támogatunk semmilyen véleményt, tanácsot vagy 
ajánlást a felhasználó által létrehozott tartalomban. 
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9. Vírusok és egyéb káros tartalom 

9.1 Meg kell győződnie arról, hogy naprakész és hatékony vírusirtó védelmet biztosít a 
számítógépén vagy a böngésző eszközön, amelyet a honlapunk eléréséhez használ. 

9.2 Nem szabad feltölteni vagy egyéb módon bemutatni weboldalunkra a következőket: vírusok, 
rosszindulatú programok, kémprogramok, adware, trójai programok, férgek, logikai bombák, 
időzített bombák, billentyűleütéses regisztrálók vagy bármilyen egyéb káros vagy 
rosszindulatú programok vagy kódok. 

9.3 Nem használhat semmilyen szoftvert vagy technológiát, függetlenül attól, hogy Ön 
függetlenül vagy harmadik felekkel együttműködve ténykedik, hogy megpróbáljon 
jogosulatlan hozzáférést biztosítani weboldalunkhoz, szervereinkhez, rendszereinkhez, 
hardvereinkhez, szoftvereinkhez vagy adataikhoz, illetve harmadik személyeket bátorítani, 
biztatni, hogy ugyanezt tegyék. 

9.4 Nem szabad megpróbálnia a szolgáltatás megtagadása típusú támadás végrehajtását 
honlapunkon. 

9.5 Nem tehet semmilyen lépést, amely sértené a számítógépes visszaélésről szóló 1990. évi 
törvényt (CMA). 

9.6 A 9. pont (Vírusok és egyéb káros tartalmak) megsértésének vagy gyanított megsértését az 
illetékes hatóságoknak jelenthet be, és nyilvánosságra hozhatja az Ön 
személyazonosságát. 

 
 
10. Más weboldalakra mutató linkek 

10.1 A weboldalunkon időről időre megjelenhetnek a harmadik féltől származó tartalmak vagy 
webhelyek linkjei. Nem vagyunk felelősek a honlapunkon található bármely linken elérhető 
webhelyek tartalmáért. A harmadik fél webhelyén található összes tartalom nem tartozik a 
mi ellenőrzésünk alá, nem nyilatkozzuk, és nem garantáljuk, hogy az ilyen tartalom 
kapcsolatban áll velünk vagy webhelyünkkel, alkalmas vagy megfelelő annak jogszerű vagy 
pontos használatára vagy megtekintésére. 

10.2 Bármely harmadik fél honlapja, amely elérhető a weboldalunkon található linken keresztül, 
összegyűjtheti és feldolgozhatja az Ön adatait. Nem vállalunk felelősséget semmilyen 
adatfeldolgozási tevékenységért, amelyet bármely harmadik fél webhelyén keresztül 
végeztek el, amely a honlapunkról kapcsolódik, és bármiféle ez irányú felelősséget 
elutasítunk. Ellenőrizze az ilyen harmadik fél adatvédelmi politikáját, hogy megállapíthassa, 
hogyan használhatja fel adatait, mielőtt úgy döntene, hogy használja a webhelyét és 
funkcióit 

 
 
11. Honlapunkra mutató linkek 

11.1. Ha Ön megszerezte a beleegyezésünket a honlapunkra történő linkeléshez: 

(a) linkelhet honlapunkra az Ön tulajdonában lévő egyéb weboldalakon, feltéve, hogy ezek a 
weboldalak és a weboldalunkra mutató linkek használata megfelel jelen Használati 
Feltételeknek; 
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(b) ha bármely más weboldalra mutató linket küld a weboldalunkra, akkor Ön egyetért azzal, 
hogy megfelelő módon, és semmilyen módon nem ártó vagy elítélő módon viselkedik 
velünk szemben, amely rossz fényt vet ránk vagy üzletünkre, vagy amely bármilyen kárt 
okoz nekünk vagy üzleti tevékenységünknek; és 

(c)  nem hivatkozhat weboldalunkra a közös vállalkozás, partnerség, együttműködés, 
kapcsolattartás, üzleti kapcsolat, jóváhagyás vagy támogatás bármilyen formájának 
feltüntetése érdekében, amennyiben az nem létezik, és egyetlen esetben sem anélkül, 
hogy megkapta volna előzetes írásbeli hozzájárulásunkat. 

11.2 Bármikor visszavonhatjuk a honlapunkra való linkelési engedélyünket. Abban az esetben, 
ha visszavonjuk a weboldalunkra való kapcsolódási engedélyt, és erről tájékoztatjuk Önt, 
azonnal törölnie vagy el kell távolítania minden, a weboldalunkra utaló linket. 
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12. Ütközések 

A jelen Felhasználói Tartalom Megállapodás feltételei minden más, a velük ellentétes 
feltételeken túl érvényesülnek, beleértve a Használati Feltételekben, az Adatvédelmi 
Szabályzatban vagy a Sütik Szabályzatában érvényes irányelveket. 

 
 
13. Érvénytelenítés 

Abban az esetben, ha a jelen Felhasználói Tartalom Megállapodás bármely feltételét az illetékes 
bíróság semmisnek, érvénytelennek, illegálisnak, érvényesíthetetlennek vagy nem kötelező 
érvényűnek ítéli, azt a lehető legrövidebb idő alatt módosítani kell, hogy érvényes, 
törvényes, hatékony és kötelező érvényű legyen, az eredeti kifejezés célját a lehető 
legnagyobb mértékben kihasználva. Abban az esetben, ha a kifejezés ilyen módosítása nem 
lehetséges, azt törölni kell a jelen Felhasználói Tartalom Megállapodásból. Ha egy feltétel 
csak egy részfogalomnak, alpontnak vagy részelőírásának köszönhetően hibás, és az ilyen 
módosítás nem alkalmas arra, hogy orvosolja a hibát, akkor a hibás részfogalmat, alpontot 
vagy részelőírást törölni kell. A jelen cikk értelmében semmiféle kifejezés, részfogalom, 
alpont vagy részelőírás törlése nem érinti a jelen Felhasználói Tartalom Megállapodás 
fennmaradó részének érvényességét vagy az itt szereplő egyéb feltételeket. 

 
 
14. Átruházás 

14.1 Átruházhatunk, átadhatunk, vagy más módon kezelhetünk bármely, a jelen Felhasználói 
Tartalom Megállapodás alapján fennálló jogainkat és kötelezettségeinket. Megtörténhet, 
hogy ezt például akkor kell megtennünk, ha részben vagy egészben értékesítjük üzleti 
tevékenységünket, annak érdekében, hogy harmadik féltől szerezzünk hitelt, ha 
alvállalkozókat alkalmazunk, vagy jogaink érvényesítésével kapcsolatban. Ha átruházzuk, 
átadjuk, vagy más módon kezeljük a jelen Felhasználói Tartalom Megállapodás alapján 
fennálló jogainkat és kötelezettségeinket, próbálunk értesítést küldeni Önnek az ilyen 
műveletekről. 

14.2 Ön semmilyen módon nem ruházhatja át, nem adhatja át vagy kezelheti más módon a jelen 
Felhasználói Tartalom Megállapodás alapján fennálló jogait és kötelezettségeit. 

 
 
15. Lemondás 

Bármely, a jelen Felhasználói Tartalom Megállapodás alapján vagy más módon biztosított 
jogaink vagy jogorvoslataink gyakorlásának kihagyása vagy késedelme nem jelenti az e 
jogokról vagy jogorvoslatokról, illetve bármilyen más jogról vagy jogorvoslatról való 
lemondást, amelyet Önnel vagy bármely más személlyel szemben bármikor gyakorolhatunk. 
A jelen Felhasználói Tartalom Megállapodás alapján vagy más módon biztosított jogaink 
vagy jogorvoslataink gyakorlása semmilyen módon nem korlátozza e jogokat vagy 
jogorvoslatokat, illetve más jogokat vagy jogorvoslatokat, amelyeket Önnel vagy bármely 
más személlyel szemben bármikor gyakorolhatunk. 

 
 
16. Harmadik személyek joga 
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A jelen Felhasználói Tartalom Megállapodás kifejezetten megadottat kivéve, a jelen 
Megállapodásban részt vevő egyetlen harmadik fél sem rendelkezik semmilyen joggal vagy 
jogorvoslattal a jelen Felhasználói Tartalom Megállapodás tekintetében, függetlenül attól, 
hogy a Szerződési Törvény (Rights of Third Parties 1999) vagy más szabályozás 
értelmében ténykedik. 

 
 
17. Jogok fenntartása 

A jelen Felhasználói Tartalom Megállapodásból eredő jogok és jogorvoslatok a törvény által 
biztosított jogokon és jogorvoslatokon túlmenően állnak fenn. 

 
 
18. Irányadó jog és joghatóság 

18.1 A jelen Felhasználói Tartalom Megállapodás, az általa hivatkozott dokumentumok, valamint 
az azokból eredő vagy azokkal kapcsolatban felmerülő viták, illetve az általuk hivatkozott 
akár szerződéses, akár szerződésen kívüli bármely dokumentum esetében az angol jog 
alkalmazandó és az szerint kell ezeket értelmezni. 

18.2. Anglia és Wales bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a jelen Felhasználói 
Tartalom Megállapodásból vagy azzal kapcsolatban felmerülő minden olyan követelés vagy 
vita esetében, valamint azokra a dokumentumokra vonatkozóan, amelyek ezekre 
hivatkoznak. 

 
 
19. Szerzői jog, hitel és logó 

19.1 A Felhasználói Tartalom Megállapodás szerzői jogának tulajdonosa vagy engedélyezettje 
mi vagyunk, és szerzői jogi törvények és szerzői jogi szoftverek védelme alatt áll. Hacsak 
másképp nem jelezzük kifejezetten, az ebben a dokumentumban található és a 
weboldalunkon található minden szellemi tulajdonjog, beleértve a weboldalunk tartalmát is, 
fenntartva. 

19.2 Jelen Felhasználói Tartalom Megállapodás egy Általános Adatvédelmi Rendeletnek 
(2016/769/EU Rendelet – "GDPR") megfelelő mintán alapul, amelyet a GDPR Adatvédelmi 
Irányelvei biztosítanak. További információkért látogasson el a www.gdprprivacypolicy.org 
weboldalra. 

19.3 Ha a GDPR Privacy Policy logót megjelenítjük weboldalunkon, ez arra utal, hogy a Privacy 
Policy GDPR által biztosított adatvédelmi mintát fogadtuk el jelen Adatvédelmi Irányelvek 
alapjául. 

http://www.gdprprivacypolicy.org/
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