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A hajomakett.hu mindent megtesz felhasznÃ¡lÃ³i szemÃ©lyes adatainak vÃ©delmÃ©Ã©rt. Ez az adatvÃ©delmi nyilatkozat a
hajomakett.hu webhely adatgyÅ±jtÃ©si Ã©s hasznÃ¡lati mÃ³djÃ¡t ismerteti. A webhely megnyitÃ¡sÃ¡val a felhasznÃ¡lÃ³ elfogadja
az adatgyÅ±jtÃ©s Ã©s webhelyhasznÃ¡lat jelen nyilatkozatban leÃ-rt feltÃ©teleit. Az adatvÃ©delmi elveink kialakÃ-tÃ¡sakor
figyelembe vettÃ¼k az 1992. Ã©vi LXIII. tÃ¶rvÃ©nyt a szemÃ©lyes adatok vÃ©delmÃ©rÅ‘l Ã©s a kÃ¶zÃ©rdekÅ± adatok
nyivÃ¡nossÃ¡gÃ¡rÃ³l, az 1998. Ã©vi VI. tÃ¶rvÃ©nyt az egyÃ©nek vÃ©delmÃ©rÅ‘l a szemÃ©lyes adatok gÃ©pi feldolgozÃ¡sa so
2001. Ã©vi CVIII. tÃ¶rvÃ©nyt az elektronikus kereskedelmi szolgÃ¡ltatÃ¡sok, valamint az informÃ¡ciÃ³s tÃ¡rsadalommal
Ã¶sszefÃ¼ggÅ‘ szolgÃ¡ltatÃ¡sok egyes kÃ©rdÃ©seirÅ‘l.

A hajomakett.hu weboldalainak bÃ¶ngÃ©szÃ©sÃ©hez semmilyen adatmegadÃ¡sra nincs szÃ¼ksÃ©g. ElÅ‘fordulhat azonban, h
egyes szolgÃ¡ltatÃ¡saink elÃ©rÃ©sÃ©t regisztrÃ¡ciÃ³hoz kÃ¶tjÃ¼k, melyet a felhasznÃ¡lÃ³ azonosÃ-tÃ¡sa tesz szÃ¼ksÃ©gessÃ
regisztrÃ¡ciÃ³ sorÃ¡n, vagy bÃ¡rmely mÃ³don birtokunkba kerÃ¼lt magÃ¡ntermÃ©szetÅ± adatokat az Ã©rvÃ©nyes tÃ¶rvÃ©nyi
elÅ‘Ã-rÃ¡soknak megfelelÅ‘en bizalmasan kezeljÃ¼k, harmadik fÃ©l rÃ©szÃ©re Ã¡t nem adjuk. Amennyiben Ã¶n bÃ¡rmely
szemÃ©lyes adatÃ¡t eljuttatja hozzÃ¡nk a regisztrÃ¡ciÃ³ sorÃ¡n, ezzel hozzÃ¡jÃ¡rulÃ¡sÃ¡t adja ahhoz, hogy azt a hajomakett.hu
nyilvÃ¡ntartsa Ã©s kezelje.

A hajomakett.hu kijelenti, hogy az oldal regisztrÃ¡lt felhasznÃ¡lÃ³inak kizÃ¡rÃ³lag azon adatait rÃ¶gzÃ-tik, melyeket Å‘ a
regisztrÃ¡ciÃ³ sorÃ¡n megadott magÃ¡rÃ³l, Ã©s mely adatokat a regisztrÃ¡lt felhasznÃ¡lÃ³ bÃ¡rmikor szabadon mÃ³dosÃ-that.Â A
minimÃ¡lis regisztrÃ¡ciÃ³hoz szÃ¼ksÃ©gesÂ adatok nem alkalmasakÂ a regisztrÃ¡lt felhasznÃ¡lÃ³ valÃ³s kilÃ©tÃ©nek
megÃ¡llapÃ-tÃ¡sÃ¡ra. Amennyiben az oldal regisztrÃ¡lt felhasznÃ¡lÃ³ja az bÃ¡rhol az oldalon vagy az adatai megadÃ¡sÃ¡nÃ¡l
sajÃ¡t magÃ¡rÃ³l, valÃ³s kilÃ©tÃ©nek meghatÃ¡rozÃ¡sÃ¡ra (szemÃ©lyes adat) alkalmas adatot tesz kÃ¶zzÃ©, ezt sajÃ¡t felelÅ‘s
teszi, de bÃ¡rmikor kÃ©rheti ezen adatai tÃ¶rlÃ©sÃ©t, valamint sajÃ¡t maga tÃ¶rÃ¶lheti ezen adatÃ¡t a szemÃ©lyes adatlapjÃ¡b
regisztrÃ¡ciÃ³kor a felhasznÃ¡lÃ³ beleegyezÃ©sÃ©t adhatja, hogy szÃ¡mÃ¡ra rendszeresen vagy elÅ‘zetesen be nem
jelentve,Â HÃ-rlevelet kÃ¼ldjÃ¼nk. A felhasznÃ¡lÃ³ a HÃ-rlevelet bÃ¡rmikor lemondhatja a szemÃ©lyes adatainÃ¡l,
kÃ©rhetiÂ cÃ-mÃ©nek eltÃ¡volÃ-tÃ¡sÃ¡t aÂ listÃ¡rÃ³l. A hajomakett.hu biztosÃ-tja a tÃ¶rvÃ©ny szerinti lehetÅ‘sÃ©get, hogy a re
elhasznÃ¡lÃ³ bÃ¡rmikor kÃ©rheti adatainak teljes tÃ¶rlÃ©st.

KizÃ¡rÃ³lag statisztikai cÃ©lbÃ³l minden, a hajomakett.hu cÃ-men elÃ©rhetÅ‘ oldalt lÃ¡togatÃ³ felhasznÃ¡lÃ³ lÃ¡togatÃ¡sÃ¡t
rÃ¶gzÃ-tjÃ¼k, de semmifÃ©le, a felhasznÃ¡lÃ³ valÃ³s szemÃ©lyÃ©nek azonosÃ-tÃ¡sÃ¡ra alkalmas adatot nem
rÃ¶gzÃ-tÃ¼nk.Â Statisztikai cÃ©lbÃ³l tÃ¡roljuk az Ã¶sszes lÃ¡togatÃ¡st operÃ¡ciÃ³s rendszerre,Â orszÃ¡gra, bÃ¶ngÃ©szÅ‘re lev
amely semmilyen viszonylatban nem kÃ¶thetÅ‘ szemÃ©lyes adatokhoz.

A hajomakett.hu mindent megtesz az Ã¡ltala kezelt szemÃ©lyes adatok biztonsÃ¡ga Ã©rdekÃ©ben, gondoskodik a technikai
feltÃ©telek megteremtÃ©sÃ©rÅ‘l, amelyek az adatok jogosulatlan hozzÃ¡fÃ©rÃ©s, megvÃ¡ltoztatÃ¡s, tÃ¶rlÃ©s vagy sÃ©rÃ¼lÃ©
vÃ©delmÃ©hez feltÃ©tlenÃ¼l szÃ¼ksÃ©gesek.

Amennyiben a felhasznÃ¡lÃ³ Ã¶nkÃ©ntesen szemÃ©lyes adatokat kÃ¼ld az interneten keresztÃ¼l, tudomÃ¡sul veszi, hogy az
adatokhoz illetÃ©ktelen szemÃ©lyek is hozzÃ¡fÃ©rhetnek, amelyÃ©rt a hajomakett.hu nem vÃ¡llal felelÅ‘ssÃ©get.

A hajomakett.hu szÃ-vesen fogadja az adatvÃ©delmi nyilatkozattal kapcsolatos Ã©szrevÃ©teleket. Ha Ã–n szerint a
hajomakett.hu nem a jelen nyilatkozatban leÃ-rtak szerint jÃ¡r el, juttassa el hozzÃ¡nk Ã©szrevÃ©teleit, Ã©s ami minden tÅ‘lÃ¼n
telhetÅ‘t megteszÃ¼nk a problÃ©ma megoldÃ¡sa Ã©rdekÃ©ben.
http://hajomakett.hu

TÃ¡mogatÃ³: Joomla!

GenerÃ¡lÃ¡s: 22 February, 2018, 00:02

Hajomakett.hu - VitorlÃ¡s, hajÃ³, makett

http://hajomakett.hu

TÃ¡mogatÃ³: Joomla!

GenerÃ¡lÃ¡s: 22 February, 2018, 00:02

