
Használati feltételek 

Honlapunk (a továbbiakban: webhely) segítségével elfogadja a személyes 

adatok 

gyűjtését és használatát korlátozott célokra 

Az e rendeletben meghatározott feltételek az adatvédelmi irányelvről. A 

politikánk 

rendelkezéseinek minden módosítása és pontosítása 

Az adatok titoktartása ezen az oldalon kerül közzétételre. A Társaság 

által 

nyújtott információk , 

Csak referenciaként kell használni. Webhely használata vagy letöltése 

Tőle, anyagok, akkor egyetértenek a feltételekkel és rendelkezések itt (a 

továbbiakban: feltételek). Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, 

Ne használja a webhelyet, és ne töltse be az anyagokat. Ez az oldal olyan 

hivatkozásokat tartalmaz, amelyek más weboldalakra támaszkodnak. 

a vállalat személyei. Mindegyik weboldalak használatát az erre érvényes 

feltételek 

és rendelkezések határozzák meg. Ezenkívül, amikor betöltésekor 

Bizonyos anyagokat az Ön hozzájárulásával lehet szükség más feltételekkel 

és 

rendelkezésekkel, beleértve a Felhasználó engedélyezési megállapodásában 

meghatározottakat is; 

Az ilyen feltételek és feltételek, a konfliktusok és a kétértelműség 

elkerülése 

érdekében magasabb prioritást élveznek. Ha bármilyen kérdése van ezekkel 

a 

feltételekkel kapcsolatban, vagy 

A webhely működik, forduljon az oldaladminisztrációs csoporthoz. 

 

 

Az anyagok használata 

Társaság vagy egy harmadik fél, aki engedélyt adott 

, fenntartja a szellemi tulajdon minden jogát 

 (szerzői jogi jogszabályok, ipari tervek, védjegyek és egyéb szellemi 

tulajdonjogok által védett jogok) 

A dokumentumok, programok, videoanyagok, animációk, cikkek, vázlatok, 

rajzok, 

szoftverek, adatbázisok, védjegyek, logók tekintetében 

és a helyszínen rendelkezésre álló egyéb anyagok (a továbbiakban: 

Information). 

Kivéve a helyszínen elérhető használatát személyes célokra, valamint 

belül 

Az Ön számára megadott jogok az alkalmazandó kötelező jogalkotási normák 

szerint 

tilos a szellemi tulajdonos (tulajdonosok) írásbeli hozzájárulása nélkül 

Az ingatlan, hogy reprodukálja, terjesztse, megjelenítse a változásokat, 

bemutatja, 

nyilvánosan továbbítja az egészben vagy részben megadott információkat, 

És egyébként származtatott termékeket hoz létre a fuvarozó típusától 

függetlenül. 

 

 

Felelősségvállalás 

A vállalat ésszerű erőfeszítéseket tesz a helyszíni és 



aktuális információk befogadására, de nem nyújt garanciákat vagy 

alkalmazást. 

bármilyen egyértelműen kifejezett vagy hallgatólagos, az ezen információk 

pontosságához vagy alkalmasságához képest (beleértve a garanciákat vagy 

nyilatkozatokat) 

A célokhoz való használatra vonatkozó konkrét információk alkalmassága 

vagy hibái 

vagy számítógépes vírusok hiánya). A vállalat nem viseli 

kötelezettségvállalások és felelősség a webhelyen feltüntetett 

információk hibáiért 

vagy hiányosságáért. Semmilyen körülmények között egy vállalat nem 

felelős 

Bármilyen megsértése a szabályozási cselekmények, károk vagy károk 

bármilyen, 

beleértve a számítógép meghibásodását, az adatok elvesztését, a jövedelem 

elvesztését, a veszteséget 

Üzleti lehetőségek, üzleti megsértés, valamint közvetett, magán, 

véletlen, büntetés 

vagy későbbi károsodás 

Használja Önt ezen az oldalon található bármely információ, valamint a 

webhelyen 

feltüntetett linkek használatával vagy a képtelenséggel 

Használja a webhelyet vagy más webhelyeket a hivatkozások segítségével. A 

webhelyen feltüntetett információk előzetes értesítés nélkül módosíthatók 

vagy 



törölhetők. 

Ez a felelősség megtagadása nem folytatja a célt, hogy korlátozza a 

vállalat 

felelősségét 

 

 

Linkek más webhelyekre 

Ezt a titoktartási rendelkezést kizárólag a vállalat által összegyűjtött 

információkra a webhely felhasználóitól. 

A vállalat nem vállal felelősséget a többi webhely által 

végzett adatvédelmi irányelvekért. Minden harmadik fél weboldala 

A kapcsolódó linkeket ezzel az oldalon nem a vállalat irányítja, és a 

vállalat 

Az ilyen kapcsolódó weboldalak. A Társaság Az ilyen 

hivatkozások csak referenciaként szolgál, és helyezze el a hivatkozásokat 

bármely 

webhelyre 

azt jelenti, hogy ezt a weboldalt a vállalat támogatja . 

A személyes adatok védelme 

A vállalat Tartsa tiszteletben a felhasználói adatok 

titkosságát. A felhasználók hozzáférhetnek a webhely legnagyobb részét, 

és 

megtekinthetik. 

A személyes adatok közzététele nélkül és az általunk használt cookie- 

fájlok 

használatával kapott információk mentése nélkül. Gyűjtés vagy használt 

A felhasználók személyes adatait a vállalat 

Felhasználói adatvédelem és az 1998-as adatvédelemre vonatkozó 

szabályozási aktusok 

betartása és 

2003 Mivel a harmadik fél linkjei közzétételre kerülhetnek ezen az 

oldalon, a 

vállalat nem vállal felelősséget a személyes felhasználói 

adatok használatáért 

Ha az ilyen kapcsolódó weboldalakra való hivatkozásokat követve vagy a 

webhelyek 

tartalmának megtekintésekor. 

 

 

Cookie-fájlok használata 

A cookie-k szöveges fájlok kerülnek továbbításra a weboldalról a 

felhasználó 

számítógépére, és célja a weboldal hatékonyságának javítása érdekében. 

Ez az oldal az alábbiakban megadott két típusú cookie fájlokat használja. 

Cookie-k Session Fájlok: Ezek az ideiglenes fájlok, amelyek a számítógép 

befejezése 

előtt maradnak a számítógépen. 

Állandó sütemények: Ezek a fájlok a webhely látogatása után a 

számítógépen 

maradnak. 

Az ilyen fájlokat a következő célokra használják: 

 

A felhasználó által végrehajtott beállítások (változások) memorizálása; 



Információk tárolása a helyi lemezen, és nem azon a webhelyen, amely 

felgyorsítja 

az információhoz való hozzáférést; 

két vagy több oldalra vonatkozó állandó információk tárolása; 

Memorizálja a weboldal vagy a nyelv látogatott partícióját, amely segít 

abban, hogy 

visszatérjen ugyanazon a helyen a következő látogatásban; 

A felhasználó elismerése, amikor újra meglátogatja a webhelyet a tartalom 

vagy a 

promóciós anyagok számára a felhasználó érdekeinek vagy a 

Megakadályozzák ugyanazt a hirdetést. 

Használhatunk harmadik féltől származó szervezeteket a nyomon követés és 

elemzés 

előmozdítása érdekében. 

 

A böngésző paramétereiben egyetérthet a cookie-k feldolgozásával, vagy 

megtilthatja. Ha ilyen beállításokat szeretne végrehajtani, 

Használja ki a böngésző segítését. Figyelembe kell venni, hogy ha 

letiltja a 

cookie-fájl feldolgozását, akkor nem használhatja az összes interaktív 

webhely 

funkciót. 



Védjegyek 

  és a cég logója * a vállalat 

védjegyei Industries, Ltd. Japánban és 

Néhány más ország. A helyszínen említett más cégek összes kereskedelmi 

nevét, 

logókat és termékeket tartalmaznak 

a megfelelő tulajdonosok kereskedelmi nevei vagy védjegyei. 

 

 

A rendelkezések autonómiája 

Ha ezeknek a feltételeknek bármilyen helyzete érvénytelen, hibás vagy nem 

alkalmazható bármely ország vagy személyzet törvényei alapján, 

amelyben ezeket a feltételeket feltételezték, majd ezen állapotban vagy 

országon 

belül olyan helyzetben van, amelyben az a térfogatban van 

Érvénytelen, helytelen vagy nem alkalmazható, ezeket a feltételeket külön 

kell 

figyelembe venni. Bármilyen ilyen érvénytelenség, hűtlenség 

Vagy nem befolyásolja az ilyen feltételek egyéb rendelkezéseit, amelyek 

megtartják 

a cselekvést teljes mértékben. 

 

 

Alkalmazandó jogszabályok 

Ezek a feltételek és minden kérdés, amely a feltételek, vagy az ezekhez 

kapcsolódó 

feltételek következménye jogszabályok és 

összhangban értelmezve, és minden olyan követelés és ellentmondásos 

kérdés, amely 

következményekkel jár, vagy ezek összefüggésben keletkezik 

Kivételes joghatóság bíróságok. 





 


