Jogi nyilatkozat
Jelen weboldalt a Kompel Kft üzemelteti. A Kompel Kft kijelenti, hogy szolgáltatásain
keresztül megszerzett adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelel en kezeli,
kiváltképp a személyes adatok védelmér l és a közérdek adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. rendelkezés figyelembe vételével, továbbá kijelenti, hogy tiszteletben tartja
az oldal látogatóinak, hírlevél, és letöltés feliratkozóinak bizalmas információit. A Kompel Kft
tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag
szolgáltatásai m ködtetéséhez, fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás illetve statisztika
készítéséhez használja fel, harmadik fél részére csak az érintett személy engedélyével ad ki
információt.
A weboldal látogatásával a látogató elfogadja a jogi nyilatkozat minden pontját, egyetért vele,
és ezeknek megfelel en cselekszik.
Székhelyünk: 1105 Budapest, Vaspálya utca 20/a,
Adatvédelmi azonosító: NAIH-74669/2014.
1) A weboldalon található termékek m szaki adatainak pontossága
A Kompel Kft által forgalmazott, és a weboldalon felt ntetett termékek adatai a látogatók
tájékoztatását szolgálják, pontos értéket nem közölnek. A Kompel Kft mindent elkövet, hogy
az adatok pontosak és naprakészek legyenek. Fenntartjuk a jogot az adatok módosítására
el zetes tájékoztatás nélkül. Pontosabb adatokért, specifikációkért lépjen kapcsolatba a
Kompel Kft-vel.
2) A hírlevélre való feliratkozás
A látogató által elküldött információkat a hírlevélre való feliratkozásra a Kompel Kft
bizalmasan kezeli, harmadik fél számára az érintett látogató engedélye nélkül nem adja
tovább. A hírlevélre való feliratkozással a látogató elfogadja, hogy hírlevelet kap a Kompel
Kft-t l. A hírlevelek nem tartalmaznak ártó programokat, számítógép-vírusokat, logikai
csapdákat, valamint nem kérnek Önt l személyes adatot. Ha a feliratkozó mégis ilyen jelleg
levelet kap, azonnal értesítse a Kompel Kft-t.
3) Letölthet tartalmak
A Kompel Kft weboldalán található letölthet tartalmak szabadon használhatóak személyes,
nem kereskedelmi célra. A weboldalon található letölthet tartalmak tájékoztató jelleg ek. Az
olyan tartalmak letöltéséhez, mint a használati útmutatók, kézikönyvek, el zetes információk
beküldését igénylik biztonsági okok miatt. Ezeket az információkat a Kompel Kft bizalmasan
kezeli, harmadik fél számára az érintett látogató engedélye nélkül nem adja tovább.
4) Felel sség
A Kompel Kft alkalmazottai kizárnak mindennem ,- és típusú felel sséget, amelyekkel a
felhasználók ket terhelik a gondatlanságból, szaktudás hiányából, a használati utasítás be
nem tartásából ered anyagi, illetve / vagy személyi károkért. Továbbá a Kompel Kft nem
vonható felel sségre az olyan anyagi, illetve / vagy személyi károkért, amely a jelen
hatályban lév el írások figyelmen kívül hagyása okoz.

5) Vonatkozó jog és joghatóság
A jelen oldallal kapcsolatban felmerül jogviták rendezésére a magyar bíróságok illetékesek,
ill. a magyar jog irányadó.
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