
Weboldalunk megnyitásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket. Amennyiben feltételeink nem
elfogadhatók, kérjük, ne nyissa meg oldalainkat!

Nagy Vivien (székhely:Bp.1182 Halomi út 35/A, e-mail  cím:info@nagyvivien.hu adószám
8452032714,  továbbiakban:  Üzemeltető)  a   www.nagyvivien,hu weboldal  (továbbiakban:
Weboldal) tulajdonosa és üzemeltetője.

1.    Szerzői jogok

Az Üzemeltető Weboldala, illetve annak tartalma vagy bármely részlete (különösen, de nem
kizárólagosan:  a  műszaki,  grafikai,  szoftveres  és  egyéb  megoldások,  megjelenítések,
szövegek, illusztrációk, képek, adatok, ikon, logo, video- és zenei anyag információk és egyéb
anyagok, illetve azok elrendezése, a Weboldal meghatározó jellemvonásai), a domain névhez
fűződő jog, eltérő megállapodás hiányában az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi – vagy a
megfelelő  tulajdonos  hozzájárulásával  került  a  Weboldalra  –,  és  mint  ilyen,  a  szellemi
alkotásokat megillető jogvédelem alatt áll, azokat senki sem jogosult üzleti céllal használni,
továbbá mindenki köteles tartózkodni az Üzemeltető jó hírnevének megsértésétől. 

A Weboldalon  közzétett  üzemeltetői  tartalmak  részben  vagy teljes  egészében  történő  –  a
személyes  használatot  meghaladó  mértékű  –  bármilyen  formában  történő  felhasználása,
reprodukálása,  átruházása,  terjesztése,  átdolgozása,  vagy tárolása  kizárólag  az  Üzemeltető
jogtulajdonos írásbeli, előzetes, kifejezett engedélyével lehetséges.

A Weboldal látogatója / felhasználója a Weboldal tartalmának egyes részeit – saját üzleti célt
közvetve sem szolgáló felhasználás céljából – számítógépére elmentheti vagy kinyomtathatja,
de  nem jogosult  a  Weboldal  ilyen  módon  többszörözött  részének további  felhasználására,
terjesztésére,  adatbázisban  történő  tárolására,  letölthetővé  tételére,  illetve  kereskedelmi
forgalomba hozatalára. 
A Weboldalról  tartalmat  átvenni  kizárólag  a  Weboldalra  való hivatkozással  lehet,  azzal  a
feltétellel,  hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, illetve a Weboldalra való
hivatkozást minden átvételnél és közzétételnél pontosan és jól láthatóan feltünteti. 

2.    A Weboldal tartalma, felelősség kizárása

Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon közzétett információk,
dokumentációk,  vagy  más  írott  anyagok  tartalma  pontos,  a  valóságnak  megfelelő  és  a
Weboldal témájához kapcsolódóan hasznos legyen. Azonban az Üzemeltető sem kifejezetten,
sem ráutaló módon nem vállal felelősséget a Weboldalon keresztül nyújtott információkért, az
információk esetleges pontatlanságáért, vagy hiányosságáért, az adatok tartalmáért, továbbá
az információk / adatok aktualitásáért, és fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalon értesítés
nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a Weboldalt vagy az azon
közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

A  Weboldalon  közzétett  információk,  dokumentációk,  vagy  más  írott  anyagok  csak
tájékoztató jellegűek. A Weboldalon található információk alapján hozott, illetve az azokra
alapozott  üzleti  döntésekből  eredő  károkért  és/vagy  veszteségért  való  felelősséget  az
Üzemeltető kifejezetten kizárja. 
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Az  Üzemeltető  nem  garantálja  a  Weboldal  megszakítás-  és  hibamentes  működését.  Az
esetlegesen bekövetkező károkért és/vagy veszteségekért, költségekért, amelyek a Weboldal
használatából,  használatra  alkalmatlan  állapotából,  nem  megfelelő  működéséből,
hiányosságából,  esetleges  üzemzavarából,  félreérthetőségéből,  az adatok bárki által  történő
illetéktelen megváltoztatásából, illetve az információtovábbítási késedelemből vagy azokkal
összefüggésben keletkeznek – ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek
használatából  vagy  terjesztéséből,  az  Üzemeltető  birtokában  lévő  személyes  és  egyéb
adatokhoz  való  jogosulatlan  hozzáférésből,  azok  megsemmisítéséből,  károsításából  vagy
nyilvánosságra  hozatalából  és  egyéb  hacker-tevékenységből  eredő  számítógépes  vírusból
vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból eredő károkat is – az Üzemeltető saját
felelősségét kifejezetten kizárja.

Az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett
kárért,  nem  felelős  a  felmerülő  költségekért,  elvesztett  nyereségért  vagy  az  üzletmenet
leállásáért,  akkor  sem,  ha  az  Üzemeltetőnek  tudomása  lehet  ilyen  károk  előfordulásának
lehetőségéről.  A  vonatkozó  jogszabályok  nem feltétlenül  teszik  lehetővé  egyes  jótállások
kizárását,  így  előfordulhat,  hogy  a  fenti  kizárások  egyes  felhasználóra  /  látogatóra  nem
érvényesek.

3.    Jogkövetkezmények

A  jelen  jogi  nyilatkozatban  foglaltak  megsértése,  a  Weboldal  tartalmának  jogosulatlan
felhasználása, büntető- és polgári jogi következményeket vonhat maga után. A jogosulatlan
vagy  a  felhasználási  jogosultság  keretein  túlmenő  felhasználások  esetén  az  Üzemeltető
jogosult  a  jogsérelem jellegének  megfelelő  eljárást  megindítani  és  követelheti  a  jogsértés
abbahagyását és kárának megtérítését.

4.    A jogi nyilatkozat megváltoztatása

Az Üzemeltető  fenntartja  jelen  jogi  nyilatkozat  megváltoztatásának  jogát,  amelyeket  saját
hatáskörében végez el és erről minden esetben a Weboldal ezen részén értesíti a Weboldal
felhasználóit / látogatóit.
 
Budapest, 2017 november 22
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