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A honlap tulajdonosa és üzemeltetője, a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban:
Szolgáltató) törekszik a szolgáltatás hibamentes folyamatosságának fenntartására, de a honlap
funkcionalitása, és az általa nyújtott szolgáltatás hibátlan működése tekintetében nem vállal felelősséget.
A honlap tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a Szolgáltató fenntartja magának,
ezen változtatásokat nem köteles előzetesen bejelenteni.
Minden, a Szolgáltató weboldalán használt védjegy (márkanév, logo, stb.) a Szolgáltató tulajdonában áll.
A Szolgáltató partnereinek weboldalon megjelenő védjegye az adott partner hozzájárulásával szerepel a
weboldalon. A védjegyek felhasználására kizárólag a védjegy jog tulajdonosa jogosult.
A honlap tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Az Interneten keresztül a honlap oldalairól információk
kizárólag személyes használatra tölthetők le, jeleníthetők meg, vagy nyomtathatók ki. Az ily módon
letöltött, illetve kinyomtatott oldalakon a weboldalak látogatója továbbra is köteles feltüntetni a szerző
nevét és betartani a szerzői jogra, és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó rendelkezéseket A
Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy bármely
részeit bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni.
A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett anyagok vírus- illetve
egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek.
A Szolgáltató a honlap használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a honlap használata
során Felhasználót ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. Felhasználó a honlapot
kizárólag saját felelősségére használja.
A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Felhasználó rendszerében kompatibilitási,
vagy más hibák miatt nem elérhető. Az ebből eredő, Felhasználót ért vélt, vagy valós károkért,
késedelemért a honlap üzemeltetője, illetőleg a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
A Szolgáltató weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy
hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási
lehetőséget. A kapcsolódó honlapokhoz a Szolgáltató weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban
nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett
információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Szolgáltató valamely alkalmazottja, megbízottja
átnézte vagy jóváhagyta.
A Szolgáltató személyes adatok esetleges kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011 évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartja.
Bármilyen jogsértés, vagy Felhasználó által a jelen feltételek megszegése, vagy annak megalapozott
gyanúja esetén Felhasználó a szolgáltatásból felszólítás nélkül véglegesen kizárható, továbbá vele
szemben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) és más vonatkozó
jogszabályok szerint eljárás indítható.
Azon kérdések vonatkozásában, amelyeket a jelen „Felhasználási feltételek” nem szabályoznak, a Szjt.,
a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a sajtószabadságról és a
médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény hatályos rendelkezései irányadóak. A jelen Jogi nyilatkozat célja, hogy
általános tájékoztatást nyújtson a honlap felhasználási feltételeiről, melyet a Felhasználó a honlap
böngészésével elfogad.
A böngészés során a Felhasználó IP-címét, böngészőjének típusát, illetve a hozzárendelt 'cookie'
azonosítót naplózzuk. Ezen adatokat a honlap karbantartásához, statisztikai adatainak kimutatáshoz, a
honlap fejlesztéséhez, tároljuk és dolgozzuk fel. Ez a jelsorozat (cookie) IP címet nem rögzít, és
semmilyen módon nem alkalmas a felhasználó azonosítására, adatainak megszerzésére. Az anonim
azonosító gépek közötti kommunikációt és a felhasználók használati élményének javítását szolgálja oly
módon, hogy az azonosítással a honlap további látogatása során testre szabott beállításokkal jelenítse
meg a tartalmat. A felhasználónak jogában áll böngészőjét úgy beállítani, hogy tiltsa az egyedi azonosító
jel elhelyezését.

