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A WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI 
 
Védjegyek-Szellemi Tulajdonjogok 
 
A Goldenburg Group Zrt. tulajdonosaaz ezen a weboldalon megjelenő oldalak és képernyők szerzői 
jogainak, az azok elrendezésében megjelenő anyagoknak és információknak, hacsak nincs utalás az 
ellenkezőjére. A Goldenburg Group Zrt. fenntartja a kizárólagos jogot vagy a kizárólagos felhasználási 
jogot, vagy minden fajta márkanév és névjegy felhasználási jogát, amiket ez a weboldal tartalmaz, illetve 
ott megjelenik. 
 
Az anyagok és információk változásai 
 
A Goldenburg Group Limited weboldalának tartalmát képező összes anyag és információ, az összes 
ottani felhasználási feltétel, előfeltétel és elírás minden előzetes értesítés nélkül változhat. 
 
A felelősség korlátozása 
 
A Golbenburg Group Zrt. semmilyen garanciát nem nyújt a weboldalon jelen lévő anyagok és 
információk pontosságával, alkalmasságával, vagy teljességével kapcsolatban, és kifejezetten elutasít 
minden felelősséget az ezzel kapcsolatos hibákért és/vagy mulasztásokért. A Golbenburg Group Zrt. 
semmilyen szavatosságot nem nyújt, legyen az törvényi jogszabályból levezetett, szerződéses felek által 
meghatározott, vagy kötelező garancia, beleértve, de nem kizárólag értve ezalatt a harmadik fél jogaitól 
és jogcímeitől való mentesség szavatolását, a kereskedelmi forgalomba hozhatóságot érintő garanciákat, 
egy adott célnak való megfeleléssel kapcsolatos garanciákat és a számítógépes vírusoktól való 
mentességet, összefüggésben a fenti információkkal és anyagokkal.  
 
Az internetre mutató hiperhivatkozások követése saját felelősségre történik, A Goldenburg Group Zrt. 
nem irányítja, ellenőrzi, erősíti meg, követi nyomon, vagy láttamozza azok tartalmát, pontosságát, az 
azokon megjelenő véleményeket vagy linkeket. A Goldenburg Group Zrt. nem vonható felelősségre: 
bármilyen kárért, veszteségért vagy költségért, ami a weboldallal vagy annak használatával, vagy 
bármely személy nemképességével annak használatára, vagy egy ügylet végrehajtásának a 
nemképességével kapcsolatban merül fel, legyen az hiba, mulasztás, megszakadt kapcsolat, hiányosság, 
késedelem a működésben vagy a továbbításban, számítógépes vírus, kommunikációs kudarc, vonal vagy 
rendszerhiba. Ez akkor is fennáll, ha a Goldenburg Group Zrt-t vagy annak képviselőit tájékoztatták az 
ilyen károk, veszteségek és költségek lehetséges bekövetkezéséről, amik b) az adat és 
vagy/rendeléstovábbítás során jelentkező hibákból és pontatlanságokból, vagy bármilyen, a 
kliens/látogatói oldalról beérkezett utasításból, beavatkozásból, csalárd megszemélyesítésból, titkos 
belépőkódok feltöréséből, üzenetek hibás rögzítéséból vagy továbbításából, Vis Major rendszerhibából, 
vagy bármilyen más okból, ami nem a fentiek megsértése miatt keletkezett a Goldenburg Group Zrt. 
által, származnak.  
 
A Goldenburg Group Zrt. nem vonható felelőssége semmilyen olyan kárért, ami a felhasználó 
szoftverjében/hardverjében keletkezhet a weboldal használata során, vagy a weboldallal/ahhoz más, 
hiperlinkek útján kapcsolódó weboldalakkal vagy internetes forrásokkal kapcsolatban. 
 
Jogosult Felhasználók 
 
Ez a weboldal nem olyan természetes vagy jogi személyek általi használatra jött létre, amelyek olyan 
joghatóság vagy ország alá tartoznak, ahol a felhasználása és terjesztése a helyi törvénybe vagy 
szabályozásba ütközne. 
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A szoftverünk használata során az lehetővé teszi a számunkra az oldalunkhoz való hozzáféréseddel 
kapcsolatos cookie-k használatát. Az un. cookie-k olyan apró, információkat tartalmazó fájlok, amik 
Értékpapír és gyakran egy egyedi azonosító számot vagy értéket foglalnak magukban, és amik e 
kereskedői program használatából és az oldalhoz való hozzáférésből kifolyólag a számítógéped 
merevlemezén vannak eltárolva. Ezen információk meglétének a célja, hogy az oldalunk egy relevánsabb 
és hatékonyabb felhasználói élményt nyújtása, ebbe beletartozik az oldal megjelenítése az igényeknek és 
beállításoknak megfelelően. A Cookie-kat rendszeresen használják más webes oldalak, és a felhasználó 
eldöntheti, hogy elfogadja-e azokat, és a webes böngészőprogram beállításaival annak mikéntjét is 
szabályozhatja. Néhány üzleti partnerünk (vagyis hirdetőnk) szintén használhat cookie-kat a mi 
weboldalunkon (weboldalainkon). Nekünk nincs hozzáférésünk vagy irányításunk ezekhez illetve ezek 
felett.  
 
A cookie-k nem tartalmaznak a személyazonosságra vonatkozó információkat, és nem is használják őket 
ilyen célokra. A cookie-k engedélyezése megválasztható. A weboldal bizonyos részeihez viszont nem fog 
hozzáférni az, aki a böngészőjében letiltja a cookie-kat, különös tekintettel a weboldal biztonságos 
részeire.  
 
További információkért a cookie-król és azok letiltásáról, kérjük, keresse fel a www.allaboutcookies.org 
webcímet. 
 
Harmadik Fél Linkek 
 
A weboldalunk (weboldalaink) olyan linkeket tartalmaznak, amik más felek által üzemeltetett 
weboldalakra mutatnak. Mi ezeket a linkeket az ön kényelmére bocsátjuk a rendelkezésre, de mi nem  
tekintjük át, irányítjuk, vagy követjük nyomon a mások által üzemeltetett weboldalak adatvédelmi és 
egyéb gyakorlatait. A mások által üzemeltetett weboldalak teljesítménye, vagy a felhasználónak 
azazokkal folytatott üzleti kapcsolat miatt mi nem tartozunk felelősséggel. 
 
Személyes Adatok 
 
A Goldenburg Group Zrt. által az ezen a weboldalon keresztül gyűjtött összes személyes adatot az 
Adatvédelmi Törvény (138(I) SZÁMÚ TÖRVÉNY, 200I, CIPRUS) ELŐÍRÁSAINAK MEGFELELŐLEN 
ÉS A HATÁLYOS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOKAT KÖVETVE KELL FELDOLGOZNI. 
 
Én, mint ennek a weboldalnak a felhasználója, ezennel egyetértek azzal, hogy: 
 

(i) A Goldenburg Csoport Zrt-nek joga van a Személyes Adatok feldolgozásához, hogy 
támogassa, előmozdítsa, és realizálja az üzleti kapcsolatunkat. 
 

(ii) A Goldenburg Group Zrt. nem hozza nyilvánosságra vagy nem adja át a Személyes Adatokat 
egy harmadik félnek, hacsak az (1) nem tartozik egy cégre(cégekre), amiket a Goldenburg 
Group Zrt. részben vagy egészben meg nem bíz az ilyen adatok feldolgozásával a hatályos 
szabályozásnak megfelelően, (2) ha az információk átadására vagy nyilvánosságra 
hozatalára törvény vagy bírósági döntés kötelezi, (3) és ahol éna rám is vonatkozó 
Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelően (ahogy az meg van adva a Társaság weboldalán) a 
Társaság ügyfele vagyok. 

(iii) Hacsak kifejezetten nem járulok hozzá, a Goldenburg Group Zrt. birtoka kerül a személyes 
adatok ilyen használatának a joga, kivételt képeznek ez alól az Érzékeny Személyes Adatok, 
amiket más kapcsolt vállalkozások a saját pénzügyi és más termékeik/szolgáltatásaik 
reklámozására használhatnak fel. 
 

http://www.allaboutcookies.org/
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(iv) Tudatában vagyok annak, hogy bármikor jogosult vagyok a Személyes Adataim frissítésére, 
vagy azok további feldolgozásának az elutasítására a 2001-ik évi 138(I) törvény (Ciprus) 12-
ik és 13-ik bekezdésének megfelelően, és a hatályos jogszabályváltozásokat követve. 

 
(v) A fentiek alkalmazandók a Goldenburg Group Zrt. már meglévő ügyfeleire, és minden, a 

szolgáltatásait igénybe venni szándékozó jelöltre függetlenül attól, hogy a jelentkezésüket 
elfogadják vagy elutasítják. A Goldenburg Group Zrt. ügyfeleire az Adatvédelmi Szabályzat 
szintén vonatkozik. 

 
Alkalmazandó Irányadó Jog 
 
Ennek az oldalnak a felhasználását a ciprusi törvények szabályozzák. 
 
A Goldenburg Group Zrt. weboldalára és az onnan linkelt bármely más oldalra való 
belépéssel a fenti felhasználási feltételeket elfogadom. 
 
Nyelv  
 
A Társaság által hivatalos ügyei intézése során használt nyelv az angol. Az Ügyfél feladata, hogy 
elolvasson a Társaság hivatalos Weblapján közzétett minden információt a Társaságról, valamint 
tevékenységeiről. Az angol nyelvű anyagok más nyelvekre lefordított, illetve az angoltól eltérő nyelveken 
közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek kötelezettséget a Társaságra nézve, 
illetve nincsenek jogi következményeik, azaz a Társaság nem vállal felelősséget, vagy anyagi 
kötelezettséget az angoltól eltérő nyelvű szövegek információ tartalmának helyességéért.  
 
 

 
 


