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Általános szerződési feltételek
Adatvédelmi és jogi nyilatkozat
A www.viragutazo.hu weboldal oldal üzemeltetője Nagy Jucó (Virágutazó – Nagy Judit e.v.), 1186 Budapest, Margó T. u . 202.II.6
Az oldal teljes tartalma, a letölthető tanulmányok és videók szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és Nagy Jucó
(Virágutazó – Nagy Judit e.v.) jogtulajdonát képezik.

A weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, Nagy Jucó (Virágutazó – Nagy Judit e.v.)
(továbbiakban szerző) a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel. A weblap
szerzője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben
hasonló módon történő olyan után közléséhez, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy
egyéb felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti
magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap szerző székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

Amennyiben a weblap tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott,
illetve szóban elhangzott módon a weblap szerzőjének engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észlelem, másolt
oldalanként napi 30.000 Ft + ÁFA, azaz napi harmincezer Forint + ÁFA összegű kötbért számlázok a jogtalan felhasználónak. A bizonyításhoz
közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazok a jogsértő költségére, ami közokiratnak minősül.

A szerző fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy – mindenkor betartva az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogi előírásokat – üzleti,
versenytilalmi, pénzügyi vagy más bizalmi illetve konkurenciavédelmi okból ne nyújtson szolgáltatást egyes érdeklődőknek. Ilyenkor a szerző
különösebb indoklás nélkül utasítja el a szolgáltatás nyújtást, amiről tájékoztatja a megrendelőt. Köszönöm ennek megértését és
tudomásulvételét!

Adatvédelem, adatkezelés, adattárolás
A www.viragutazo.hu oldalon történő, hírlevélre vagy blogértesítőre való feliratkozás és bárminemű ingyenes tanulmány letöltése a feliratkozási
feltételek kifejezett elfogadását jelenti.
A szerző az NAIH-hoz bejelentett adatkezelő. NAIH adatkezelési szám:NAIH-79320/2014. Az önkéntesen megadott felhasználói adatokat hírlevél,
blogértesítő küldésére, saját illetve esetenként üzleti partnerek hirdetéseinek küldésére használom. Az adatokat számítástechnikai és
hírlevélküldő eszközeimen és szoftvereimben tárolom, azokról csak biztonsági másolatokat készítek és tárolok.

A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelően kizárólag üzleti célhoz kötötten kezelem, harmadik
személynek semmilyen körülmények között nem adom át. A feliratkozás bármikor megszüntethető a küldött elektronikus levél legalsó sorában
lévő leiratkozási linkre való kattintással.

A feliratkozás önkéntesen, dupla megerősítéses (úgynevezett kettős opt-in) rendszerrel történik, azaz amíg a feliratkozás kezdeményezésekor
megadott e-mailcímre elküldött úgynevezett visszaigazoló linkre nem kattint rá a felhasználó, addig semmilyen megadott adatát nem tárolom, és
nem kezelem. A feliratkozással a felhasználó kijelenti, hogy e-mail címét azért adta meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat
kapjon a szerzőtől. Az alkalmanként küldött emailek a hasznos információk mellett ajánlatokat, akár más üzleti partnerek termékeit, szolgáltatásait
reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. Az üzemeltető a leiratkozást minden értesítőjében biztosítja. A szerző fenntartja magának a jogot, hogy a
nem teljes, vagy valótlan adatokkal regisztráló felhasználókat figyelmeztetés nélkül törölje az adatbázisból. A feliratkozó a törlés ellen semmilyen
jogorvoslattal vagy kártérítéssel nem élhet. A felhasználó ezen szabályok ismeretében jelentkezik az adatbázisba.

