Jogi nyilatkozat
A honlap tulajdonosa és üzemeltetője, a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (a
továbbiakban: Szolgáltató).
Aki belép a passio2020.hu honlapra (a továbbiakban: honlap), az a belépéssel, mint ráutaló
magatartással elfogadja a honlap használatával kapcsolatos alábbi feltételeket.
- A Szolgáltató fenntartja a jogot a honlappal összefüggő mindennemű változtatáshoz, anélkül,
hogy ezen változtatásokat előzetesen be kellene jelentenie.
- A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett anyagok a
kártékony programoktól mentesek legyenek.
- Mindenki kizárólag saját felelősségére használhatja a honlapot, a Szolgáltató a honlap
használatával keletkezett vélt, vagy valós károkért semminemű felelősséget nem vállal.
- A Szolgáltató weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy
hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási
lehetőséget. A kapcsolódó honlapokhoz a Szolgáltató weboldala csupán hozzáférést közvetít,
azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy
az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Szolgáltató valamely
alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.
- A Szolgáltató törekszik a szolgáltatás hibamentes folyamatosságának fenntartására, de a
honlap funkcionalitása, és az általa nyújtott szolgáltatás hibátlan működése tekintetében nem
vállal felelősséget.
- A közzétett információk, tájékoztatások nem tekinthetőek teljeskörűnek, azok pontosságáért
a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
- A honlap regisztrációhoz kötött részei csak az ott meghatározott személyes adatok
megadásával történő regisztrációval érhetőek el. A regisztrációhoz kötött zárt tartalmakat a
felhasználó köteles bizalmasan kezelni.
- A honlap egésze, de különösen a szöveges és a képi tartalma, a közzétett nyilatkozatok,
cikkek, a technikai-strukturális megoldásai szerzői jogi védelem alatt állnak. Ezek jogosulatlan,
engedély nélküli felhasználása tilos, a jogsértőkkel szemben a Szolgáltató megteszi a
szükséges jogi lépéseket.
- A honlapon közzétett tartalmat, információt átvenni csak megfelelő hivatkozással ellátva,
forrásmegjelöléssel lehet.
- A honlap használatával és a személyes adatok védelmével kapcsolatos tájékoztatások az
Adatvédelmi Nyilatkozat cím alatt érhető el.
- A Szolgáltató a személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011 évi CXII. törvény az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról előírásait maradéktalanul betartja.
- A Szolgáltató a böngészés során a Felhasználó IP-címét, böngészőjének típusát, illetve a
hozzárendelt 'cookie' azonosítót naplózza. Ezen adatokat a honlap karbantartásához,
statisztikai adatainak kimutatáshoz, a honlap fejlesztéséhez, tárolja és dolgozza fel. Ez a
jelsorozat (cookie) IP címet nem rögzít, és semmilyen módon nem alkalmas a felhasználó
azonosítására, adatainak megszerzésére. Az anonim azonosító gépek közötti kommunikációt

és a felhasználók használati élményének javítását szolgálja oly módon, hogy az azonosítással
a honlap további látogatása során testre szabott beállításokkal jelenítse meg a tartalmat. A
felhasználónak jogában áll böngészőjét úgy beállítani, hogy tiltsa az egyedi azonosító jel
elhelyezését.
- Bármilyen jogsértés, vagy Felhasználó által a jelen feltételek megszegése, vagy annak
megalapozott gyanúja esetén Felhasználó a szolgáltatásból felszólítás nélkül véglegesen
kizárható, továbbá vele szemben az Szjt. és más vonatkozó jogszabályok szerint eljárás
indítható.
- Azon kérdések vonatkozásában, amelyeket a jelen „Felhasználási feltételek” nem
szabályoznak, a Szjt., a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI.
törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV.
törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályos rendelkezései

