AKTIVB12.HU – ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Ön a Rubenza Kft. ("RUBENZA" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, cím:
2045 Törökbálint, Tópark u. 3., adószám: 13573850-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-170661,
Magyarországon bejegyzett vállalkozás) (a továbbiakban: Adatkezelő) www.aktivb12.hu internetes
honlapjának, vagy annak bármely oldalának megnyitásával, böngészésével, azokon található e-mail
címek elérésével az alábbi feltételekhez járul hozzá és magára nézve kötelezőnek ismer el.
Amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat, vagy hagyjon fel azok
böngészésével!
A honlapon megjelenő információk, adatok, tények és ajánlatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak,
azok teljességéért, valódiságáért, esetleges módosulásáért, vagy napra készségéért az Adatkezelő
felelősséget nem vállal.
A Adatkezelőt a honlapon szereplő felhívások, állásajánlatok és egyéb ajánlatok kapcsán ajánlati
kötöttség nem terheli.
Amennyiben az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételét kívánja, lépjen kapcsolatba
munkatársaival és kérjen ajánlatot.
A Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve
elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse, valamint nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való
hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Az Adatkezelő nem vállal felelősségét azokért a
károkért, amelyek a honlap tartalmával kapcsolatban, annak használatából, nem vagy nem megfelelő
működéséből, meghibásodásából, elérési- vagy rendszerhibából, üzemzavarból, általa hordozott
vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más
hasonló ok folytán keletkeztek.
A honlapon megjelenő nevek, kifejezések, adatok, információk, logók, képek, grafikák és
elgondolások védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan
felhasználása jogszabályba ütközik. Ezek felhasználása kizárólag az Adatkezelő vagy általa megjelölt
szerző és jogosult kifejezett engedélyével lehetséges.
A www.aktivb12.hu weboldalai, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá
esnek, az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy
részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.
Az Adatkezelő nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt,
hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez az Adatkezelő weboldalai kapcsolódnak,
vagy amelyekre hivatkoznak.
A honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva az Adatkezelő részére jutatott
bármely információ, ötlet, elgondolás, kép vagy grafika az Adatkezelő által szabadon és ingyenesen
felhasználható.
Aki a honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (pl.
név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám, stb.) ad meg, ezzel automatikusan, önként és kifejezetten
hozzájárulását adja, hogy megadott adatait az Adatkezelő kezelje és feldolgozza marketing és kutatási
célokra, valamint feljogosítja az Adatkezelőt, hogy a megadott adatait cégcsoporton belül e célból
átadja. Kérelmére a kezelt adatokról tájékoztatás kérhető, valamint bármikor és ingyenesen kérhető
azok helyesbítése, vagy törlése. Az adatok megadásából származó károkért az Adatkezelőt felelősség
nem terheli.
Amikor internetes oldalainkat használja, előfordul, hogy adatokat tárolunk, az Ön számítógépén. Ezt
"cookie" fájlok formájában tesszük. A cookie kis adatfájl, amelyet az Ön számítógépén hozunk létre.
A weboldalon belül használt cookie-ban tárolt információ minden esetben csakis a weboldal
használatával kapcsolatos technikai információ. A legtöbb böngésző alapbeállításban elfogad cookiekat. A cookie-k használata általánosan elterjedt és általában elfogadhatónak számít. Amennyiben Ön
úgy dönt, hogy nem fogad cookie-kat, vagy figyelmeztetést kíván kapni cookie-k használata esetén,
ezt beállíthatja Internet böngészőjén.

