ADATVÉDELMI ÉS JOGI NYILATKOZAT
Hatályos: 2017. május 1-től visszavonásig

1.) Általános adatok
Az üzemeltető neve: Magyari Éva
Az üzemeltető címe: 1024 Budapest, Ady Endre utca 9/D.
2.) A felhasználó hozzájárulásai
Az evinet.hu weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap
üzemeltetőjének, Magyari Évának (továbbiakban: üzemeltető vagy szerző) a szellemi
termékét képező tartalmakat olvassa, és kizárólag saját személyes információ szerzésére
használja fel.
A weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti
célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő
olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához,
átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen Magyari Éva szerzőségét nem
tüntetik fel. A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a
magyar szerzői jogi szabályozásnak és a vonatkozó hatáskörrel rendelkező magyar
bíróság illetékességének is.
Amennyiben a weblap tartalmát harmadik személy honlapján, nyomtatott formában,
nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, a
weblap üzemeltetőjének engedélye nélkül tapasztaljuk, bizonyíthatóan azonos vagy
hasonló formában, másolt oldalanként napi 200.000 Ft + ÁFA, azaz kettőszázezer forint +
ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak.
3.) Adatvédelmi nyilatkozat
Ez a weboldal csak az ügyfélkapcsolati űrlap használatával kapcsolatban kezel adatokat.
Ebben az esetben nem kell bejelentkezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba. Erről a hatóság NAIH-119943 számú
tájékoztatása szól. A kapcsolati űrlap kitöltésével a felhasználó kijelenti, hogy az általa
megadott e-mail cím olyan e-mail cím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy a
weblap üzemeltetője kérdésére azon az e-mailcímen válaszoljon, továbbá, hogy arra
leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a szerzőtől illetve az üzemeltetőtől.
Hírlevél szolgáltatás nincsen, blogértesítő nincsen, így arra feliratkozni nem lehet. Ennek
megfelelően nem küldünk hírlevelet, továbbá DM levelet és rendszerüzenetet sem.
Harmadik félnek adatokat nem adunk át.
A weblap látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével mérjük.
Ennek során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására
nem alkalmasak.

