Adatvédelmi nyilatkozat, a felhasználók számára

Én, Füleki Dávid, 1991 07. 13. székesfehérvári születésű magyar
állampolgár nyilatkozom, hogy amennyiben ezen az oldalon
regisztrál, a nevén, email címén, telefonszámán kívül minden
adatot csak és kizárólag az Ön engedélyével hozunk
nyilvánosságra.
Tájékoztatom, hogy az oldalon több olyan tartalom is fellelhető,
mely regisztrációhoz kötött. Ezen esetekben szükség van az Ön
azonosítására, így a személyes adataira is.
Esetenként cookie – kat ( adatcsomagot, sütit ) tárolhatunk el és
olvashatunk vissza a böngészőjén és számítógépén. Ezeket
lehetősége van letiltani a böngészőjének adatvédelmi
beállítások opciójában.
Saját hírlevelek küldése céljából az Ön adatai használhatóak, de
ezen hírlevelekről való leiratkozás biztosítva van.
A honlapon keresztül gyűjtött adatokat kizárólag a honlap
szolgáltatásainak teljesítéséhez és annak mindennemű
fejlesztéséhez, továbbá tájékoztatási célzattal használjuk fel.
Harmadik fél számára csak és kizárólag akkor kerülhet ki a
nevén és a tulajdonában álló termékeken és szolgáltatásokon
kívül személyes adat, ha ebbe Ön bele egyezik. Az Ön előzetes
hozzájárulása nélkül csak a törvényben meghatározott
esetekben adható ki személyes adat.
A rendszer tárolhatja az önkéntesen megadott adatokon kívül az
IP címet, böngésző és operációs rendszer adatokat, melyek
harmadik félnek csak hatósági utasítás esetén adhatók ki.

Reklámszolgáltatások esetében a Füleki Zöldfejlesztési Program
semmilyen felelősséget nem vállal a reklámozandó személyek
és cégek ügyében.
Ebből kifolyólag, ha valaki törvénybe ütközik a reklámozandó
termékével, szolgáltatásával, az teljes mértékben az ő
felelőssége.

Amennyiben szerződésbontás történik, személyes adatai
törlésre kerülhetnek, de az előző szerződésben megkötött
pontokhoz mérten eseti díj felszámolásával visszaállíthatóak.
Továbbá egy regisztrált személy adataival további regisztráció
nem kivitelezhető.
Az oldalon található felhasználók által bevitt jogsértő adatokért
felelősséget sem az oldal szerkesztője ( Varga Pál ), sem én
( Füleki Dávid ) nem vállalunk felelősséget

Azzal, hogy Ön ezen az oldalon regisztrál,
elfogadja az oldal erről a pontokról szóló
adatvédelmi nyilatkozatát.

Kérem, hogy ennek tükrében regisztráljon, az esetlegesen
felmerülő kellemetlenségek elkerülése végett!

Megértését köszönöm!
Üdvözlettel: Füleki Dávid

