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Általános Szerződési feltételek és Adatvédelmi nyilatkozat
Tudomásul veszem: amikor a harcosnevelde.hu oldalon létrehozok magamnak egy új harcost, a
harcosnevelde.hu tagjává válok. A tagság feltétele, az Általános Szerződési feltételek és az Adatvédelmi
nyilatkozat ismerete és elfogadása. A Honlap használatával elismerem, hogy ismerem és elfogadom ezeket.
Tudomásul veszem: a harcosnevelde.hu on-line stratégiai játéka INGYENES, csak a "Plusz" szolgáltatások
igénylése jár költségekkel. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a legkisebb mértékben is megszegem ezen
szabályok valamelyikét, az azonnali, indoklás nélküli kizárással jár. Ilyen esetben kártérítésre nem vagyok
jogosult és a harcosnevelde.hu semmilyen formában nem is ad. A harcosnevelde.hu adatvédelmi és
adatkezelési elvei: Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének
védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során megállapított rendelkezéseit, illetőleg az adatvédelmi
országgyűlési biztos által kiadott állásfoglalásokat. A jelen közlemény lényege: a harcosnevelde.hu
szolgáltatásai minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére,
biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben
tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során. A Honlapon található anyagok (úgynevezett: Tartalom)
felhasználási-,
tulajdon-,
vagy
kezelői
jogának
birtokosa:
a
harcosnevelde.hu.
Tudomásul veszem: Tilos: Honlap bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése, publikálása,
módosítása, továbbítása, kivéve, ha rendelkezel a harcosnevelde.hu előzetes, írásbeli engedélyével. E tilalom
alá esik különösen a Honlapon található összes szöveg, kép, grafika, logó, embléma, stb.
- Honlapon található anyagok használata bármely más honlapon vagy számítógépes hálózaton. A tartalom
sokszorosítása vagy terjesztése iránti engedélyért írásos kérelmet kell benyújtani az Impresszumban
megtalálható e-mail címre.
-

-

A Harcosnevede.hu Honlapján, egy számítógépről csak egy felhasználónév regisztrálható. A
nickduplikáció, a párhuzamos játék nem engedélyezett, az ilyen - csalásnak minősülő tevékenységeket folytató felhasználókat a rendszer automatikusan letiltja.
Bármilyen olyan tevékenység végzése a Honlapon, ami veszélyeztetheti a rendszer biztonságos
működését, ideértve a honlap nem rendeltetésszerű, az átlagos mértéktől eltérő használatát.
A harcosnevelde.hu különböző kommunikációs lehetőséginek (chat szoba, fórum, üzenőfal, stb.) nem
megfelelő használata. Például, a teljesség igénye nélkül:
A harcosnevelde.hu nem hagyta jóvá, és azok nem tükrözik a véleményét és álláspontját.
Olyan képet vagy szöveget, amely:
a) becsületsértő, rágalmazó, az emberi méltóságot sértő, tiltott jelképet tartalmazó,
riasztó, fenyegető, obszcén, közönséges, trágár vagy pornográf, ideértve bármely
közlést, amely büntetőjogi vagy polgári jogi felelősségre vonást alapoz meg (vagy
ilyen eredményre vezető magatartás tanúsítására buzdít) vagy egyébként
jogszabályba ütközik;
b) nem megfelelő a harcosnevelde.hu közönsége számára (különösen: politikai és
vallási tartalmú képek és szövegek);
c) a többi felhasználó megtévesztésére irányul;
d) személyes adatot, különösen telefonszámot tartalmaznak;
e) bármely más személy szerzői jogát, védjegyhez vagy más szellemi alkotáshoz fűződő
jogát sérti;
f) vírust vagy más ártalmas elemet tartalmaz;
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kereskedelmi célt szolgál, reklámot vagy hirdetést tartalmaz, másokat szolgáltatás
igénybevételére, nyújtására vagy adományozásra buzdít;
h) egyéb módon veszélyezteti a harcosnevelde.hu zavartalan működését;
i) egyéb módon sérti az üzemeltető érdekeit.

Tudomásul veszem: a Honlap egészét vagy részét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatják,
korszerűsíthetik vagy visszavonhatják. Bármikor módosíthatják az Általános Szerződési Feltételeket a jelen
szöveg átjavításával. A Honlap használatával elfogadom, hogy ezek a módosítások kötnek engem és ahhoz is,
hogy időszakosan ellátogatok erre az oldalra, hogy megnézem az éppen hatályos Általános Szerződési
Feltételeket, amelyekhez kötve vagyok. Tudomásul veszem: a harcosnevelde.hu nem vállal szavatosságot és
kizár minden felelősséget a Honlap Tartalmával kapcsolatban és a kommunikációs részeket illetően, kivéve a
jogszabályok által kötelezően előírt mértéket. A Honlapot saját felelősségemre használom.
Tudomásul veszem: a harcosnevelde.hu fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint
azonnal megszüntesse a Honlap használatához és hozzáféréséhez való jogomat, amennyiben megsértem a
jelen Általános Szerződési Feltételeket vagy bármely vonatkozó jogszabályt, szabályzatot vagy egyéb szabályt
vagy viselkedésed egyébként nem megfelelőnek vagy elfogadhatatlannak bizonyul a harcosnevelde.hu
véleménye szerint. Tudomásul veszem: a tagságot és az emeltdíjas sms szolgáltatást 14 éven aluli gyermek nem
veheti igénybe! Ha már elmúltam 14 éves, de még nem vagyok 18 éves és szeretném igényelni, a tagságot, vagy
az emeltdíjas sms szolgáltatást, akkor megkérem egy idősebb ismerősömet (pl. valamelyik szülőm) hogy
regisztrációmnál, és az esetleges sms szolgáltatás igénylésekor jelen legyen és jóváhagyja számomra!
Ha nem a saját telefonomról rendelek, a rendelés előtt mindig kérem, a telefon tulajdonosának engedélyét! A
mobilszolgáltató vagy saját hibámból eredendő károkért, a harcosnevelde.hu felelősséggel nem tartozik.
Tudomásul veszem: a harcosnevelde.hu készítői, csak szórakozás, a stratégia és harcművészet megismerése,
kellemes időtöltés céljából készítették ezt a játékot, és minden formában elutasítják az erőszak és politika
bármely formáját. Tudomásul veszem: a harcosnevelde.hu felhívta figyelmemet: a túlzott Internet használata:
kóros
függőséget
okozhat,
amelyekért
a
harcosnevelde.hu,
felelőséggel
nem
tartozik.
Tudomásul veszem: Szolgáltatások számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más
szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a harcosnevelde.hu
nem vállal felelősséget. Tudomásul veszem: A harcosnevelde.hu nem felel a harmadik személyek hirdetéseiért,
amelyek a Honlapon láthatóak. Egy másik cég hirdetésének, reklámjának megjelenése nem jelenti azt, hogy a
harcosnevelde.hu jóváhagyta az illető cég termékeit vagy szolgáltatásait, vagy hogy a harcosnevelde.hu
felelősséget vállal ezen termékekért, szolgáltatásokért vagy a hirdetések által belinkelt oldalak tartalmáért.
Tudomásul veszem, hogy a regisztrációmmal elfogadom, hogy az általam megadott e-mailcímre, rendszeres
hirlevelet küldjenek a szerkesztők. A hirlevelet, az info@harcosnevelde.hu e-mailcímen, lemondhatom.

* A Google, mint külső szállító cookie-kat használ hirdetések
megjelenítésére harcosnevelde.hu weboldalon.
* A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a
felhasználók számára a hirdetéseket a harcosnevelde.hu weboldalon és az
internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg.
* A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a Google
hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek
felkeresésével.
Google-ról és a DoubleClick DART cookie-ról
EMELT DÍJAS SMS TARTALOMSZOLGÁLTATÓI ETIKAI KÓDEX

