Nyilatkozat
Általános
WebKata honlapjára történő belépés és a honlap használata kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel,
továbbá a Magyar Köztársaság jogszabályaival összhangban megengedett.

Szerzői jog
A honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, szoftverrel és más anyaggal kapcsolatos szerzői
jognak és más szellemi tulajdonjogoknak tulajdonosa WebKata. A Felhasználó, olvasó, aki böngészi, olvassa
WebKata honlapját, jogosult azt olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő mentéssel és más személy részére
történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden esetben kizárólag személyes, tájékozódó
jelleggel és nem kereskedelmi céllal. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni vagy továbbítani
kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe,
publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Az itt leírtakon kívül nem
engedélyezett semmilyen egyéb felhatalmazás, jog a felhasználással kapcsolatban. Ezen dokumentum el nem
olvasása, helytelen értelmezése vitás esetekben nem menti fel a felhasználót, olvasót.

A honlap tartalma
A honlapon található információk jóhiszeműen szolgálják az információhoz, és tájékozódáshoz való jogot,
azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak, egyéb célok érdekében nem használhatók. WebKata
nem vállal és ad garanciát ezen információk pontosságára, teljességére. A honlap használatából eredő elmaradt
haszonért, profitért vagy járulékos veszteségért felelősséget nem vállal. A honlapon található információk
semmiképpen sem jelentenek felhívást WebKata honlapjába történő beruházásra és WebKata fenntartja a jogot
arra, hogy bármikor, bármilyen változtatást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Kapcsolódó honlapok
WebKata honlapja tartalmazhat olyan hiperlinkeket vagy hiperhivatkozásokat, amelyek más internetes
honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik
személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz WebKata csupán hozzáférést közvetít,
azonban semmilyen esetben sem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezekért a
honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, azok átnézéséért sem.

Adatvédelem
Személyes adatokat WebKata nem gyűjt, nem tárol és nem dolgoz fel.

Szolgáltatások
Az elérhető szolgáltatások kizárólag Ön és WebKata honlapja közötti, a jó ízlés és erkölcs határain belüli
kapcsolattartásra, véleménycserére és ezek megkönnyítésére szolgálnak. WebKata honlapja elutasít, moderál
és végső esetben töröl minden olyan kezdeményezést, e-mailt, mely alkalmas személyes adatokkal való
visszaélésre, erkölcstelen, trágár, közízlést sért.

Egyéb információk
Internetes böngészője ún. cookie-kat, információ darabkákat ment le WebKata honlapjáról és tárolja azokat az
Ön számítógépén, így ismeri fel anyagait tároló szerver a honlapra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már
járt a honlapjain. A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Átállíthatja
böngészőjét, hogy az ne fogadjon cookie-kat. Ezek visszautasítása esetén lehetséges, hogy nem tudja a honlap
egyes részeit meglátogatni vagy testreszabott információkat fogadni. Emellett WebKata honlapját folyamatosan
javítani szeretné azáltal, hogy lemérje az egyes honlapok látogatottságát az oldalra vagy képekre történő
klikkelések számával. A honlap elmenthet olyan információkat az Ön computeréről mint az IP-cím, böngészője
típusa, computere operációs rendszere. Mindez azt biztosítja, hogy a honlap látogatóinak a legjobb webélményt és hatékony információs forrást jelentsen. Ezen információk nem személyes adatok.

