
JOGI NYILATKOZAT 

Kérjük, az oldal használata előtt gondosan olvassa el a következő feltételeket és győződjön 

meg arról, hogy helyesen értelmezi azokat. Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatot is! 

Ezt a weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) és a Weboldalon található minden információt, 

kommunikációt, fényképet, videót, szöveget, képet és más anyagot vagy szolgáltatást (együttesen: 

Tartalom) a Hurom Hungary Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti termékei vagy 

szolgáltatásai felhasználóinak és a nyilvánosság tagjai számára, kizárólag az alábbiakban leírt, 

törvényes célokra. 

A Weboldal látogatója (továbbiakban: Felhasználó) a Weboldalhoz való hozzáféréssel, illetve a 

Weboldal használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbiakban foglalt 

Weboldal Használati Feltételeket. 

A Felhasználó az oldalon büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a vásárlás során kitöltendő 

adatok megadásáról. 

 

1. FELTÉTELEK ELFOGADÁSA; VONATKOZÓ JOG 

A Weboldal megnyitásával, böngészésével és/vagy használatával elfogadja és magára nézve 

kötelezőnek ismeri el jelen feltételeket (a továbbiakban: Feltételek) és a vonatkozó jogszabályok és 

rendelkezések betartását. Kijelenti, hogy jogosult ezeket a Feltételeket saját vagy az ön által képviselt 

fél nevében elfogadni. Amennyiben ezen Feltételek valamelyik kitételét bármely állam jogszabályai, 

törvényei, rendeletei vagy egyéb szabályozása, illetve bármely bíróság jogerős ítélete érvénytelennek 

nyilvánítja, az nem befolyásolhatja a Feltételek többi kitételének végrehajthatóságát. 

Amennyiben nem fogadja el ezeket a feltételeket, nem használhatja a Weboldalt! 

Az Üzemeltető bármikor megváltoztathatja, módosíthatja vagy visszavonhatja a hozzáférést vagy az 

oldal tartalmát, ezért a felhasználónak minden látogatáskor ellenőriznie kell a Weboldalra vonatkozó 

felhasználási feltételeket. 

A Weboldalon található egyes dokumentumokra további feltételek vonatkozhatnak, amely feltételeket 

az adott dokumentum közli. 

 

2. HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁGOK 

Az Üzemeltető a Weboldalhoz való hozzáférési jogosultságot - diszkrecionális jogkörben eljárva - 

bármikor módosíthatja, visszavonhatja vagy megszüntetheti. 

 

3. SÜTIK HASZNÁLATA 

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk 
tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos 
tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása 
nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót 
azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más 
személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a 
látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. 

 

http://mintawebaruhaz.fogyasztovedelem.kormany.hu/hu/joginyilatkozat


4. LÁTOGATOTTSÁGI STATISZTIKA 

 

Jelen weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics nevű webanalitikai szolgáltatását használja. 
A Google Analytics úgynevezett „sütiket” (cookies), az Ön számítógépén tárolt szövegfájlokat 
alkalmaz, amelyek a weboldal használatának elemzését teszik lehetővé. 

A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a 
Google Egyesült Államokbeli szervereire továbbítják és ott tárolják.  

A Google ezeket az információkat felhasználja a weboldal Ön által történő használatának 
kiértékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a weboldalak 
üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és 
az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az 
információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy 
amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google 
semmilyen esetben sem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal. Böngészője 
megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a sütik használatát, azonban felhívjuk 
figyelmét, hogy ebben az esetben Ön valószínűleg nem használhatja teljes mértékben a weboldal 
összes funkcióját. Jelen weboldal használatával Ön elfogadja a Google által Önről gyűjtött adatok 
feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint. 

A Google Inc. adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt: 
http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ 

 

5. SZERZŐI JOGOK 

A honlap tartalma (szövegek, képek, animációk, videók) a Hurom Hungary Kft. tulajdonát képezik, 
valamint a szerzői jog védelme alatt állnak. A weboldal bármely tartalmi eleme a tulajdonos 
hozzájárulása nélkül nem felhasználható. 

http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

