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Jogi Nyilatkozat
Kérjük, szíveskedjék a Honlap használata előtt az alábbiakat figyelmesen elolvasni.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat egyéb
internetes címen elérhető honlapjai eltérő feltételekkel működhetnek.
1.

Általános tájékoztató
A www.hegylakomagazin.hu internetes címen elérhető honlap (a továbbiakban: Honlap)
megnyitásával, a Honlapra való belépéssel Ön maradéktalanul elfogadja az alábbiakban
felsorolt és ismertetett feltételeket, illetve azok alkalmazásához hozzájárul, azokat magára
nézve kötelezőnek ismeri el.

2.

Kapcsolódó honlap(ok)
A Honlap tartalmazhat olyan online hivatkozásokat, amelyek más internetes címen elérhető
honlapokhoz nyújtanak automatikus csatlakozási lehetőséget, és amely honlapok harmadik
személy tulajdonában, kezelésében állnak. Jelen Honlap üzemeltetője az így elért honlap
működéséért, az ott fellelhető tartalomért, információért, kiemelten azok teljességéért és
valódiságáért semmilyen jellegű felelősséget nem vállal, csupán a hozzáférést biztosítja.

3.

Adatok pontossága, tartalom
A Honlapon található minden tartalmat Kiadó a legnagyobb gondossággal és körültekintéssel
állítja össze. A Honlap kizárólagos tájékoztató jellegéből fakadóan Kiadó nem vállal
felelősséget a Honlap tartalmának pontosságát, valódiságát, teljességét illetően.
Kiadó fenntartja a jogot a Honlap tartalmának értesítés nélküli módosítására és
visszavonására.
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4.

Felelősség
Kiadó nem vállal felelősséget a Honlapon található tartalom alapján meghozott döntésekből
eredő esetleges károkért. Kiadó nem vállal továbbá felelősséget a Honlap folyamatos,
zavartalan és hibamentes működésétért, és az ezek hiányából keletkező esetleges károkért,
továbbá azokért a károkért, amelyek az általa esetlegesen hordozott vírus következtében
keletkeztek.

5.

Szerzői jogok
A Honlapon megjelenő, szerzői jogi védelem alatt álló művek jogosulatlan felhasználása
jogszabályba ütközik, ezek jogszerű felhasználására a Kiadó nem adhat felhatalmazást. A
Kiadó nem vállal felelősséget a Honlapon megjelenő szerzői jogi védelem alatt álló művek
jogosulatlan felhasználásából eredő esetleges károkért.

6.

Kapcsolatfelvétel
Amennyiben bármilyen kérdése, panasza vagy észrevétele lenne a Honlappal vagy a
Honlapon található tartalommal kapcsolatban, úgy az alábbi címen fordulhat hozzánk:
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út
23-25.) vagy az info@hegyvidekkartya.hu e-mail címen.

7.

Egyéb rendelkezések
A jelen jogi nyilatkozatra és a Honlap használatára a Magyarországon hatályos és vonatkozó
jogszabályok alkalmazandóak. Kiadó fenntart minden jogot a jelen jognyilatkozat és a
Honlap tartalmának értesítés nélküli megváltoztatására és módosítására.
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