Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöllek Polyák Imre honlapján!
Te, aki az oldalra látogatóként, vagy leendő megrendelőként érkeztél, az oldalra való
kattintással elfogadod és tudomásul veszed, hogy a weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem
alatt áll. Az oldalról tartalmat, képet vagy szöveget/szöveg részletet másolni, más oldalon, vagy
fórumon felhasználni csak és kizárólag a szerző, Polyák Imre írásos engedélyével lehet.
Ellenkező esetben a hatályos jogszabályok – az 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a 2012.
évi C. törvény 385.§ – alapján jogi eljárás megindítását kezdeményezzük, továbbá a
jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül. Ennek díja 60.000 HUF/nap/kép/
videó/ mondat.
Cookie-k, azaz a sütik
A 2003. Évi C. Törvény – az elektronikus hírközlésről szóló törvény - 155.§ (4) bekezdése
alapján felhívom a figyelmedet, hogy az oldalon "cookie"-kat azaz "sütiket" használunk. A
cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el a böngésződbe. Segítségével a
webhely megjegyzi a látogatásoddal kapcsolatos információkat, például az általad használt
nyelvet és egyéb beállításokat, ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és
könnyebb lesz a webhely használata. A cookie-k nélkül az internet használata sokkal
nehézkesebb lenne.
Többféle célra használjuk fel a cookie-kat. Használatukkal például megjegyezzük a biztonságos
keresésre vonatkozó beállításaid, hogy ezáltal releváns hirdetéseket jelenítsünk meg Neked,
számláljuk, hogy hány látogató érkezett az adott oldalra, megkönnyítjük a szolgáltatásainkra
való regisztrációt, és megvédjük az adataid.
A kötelezően feltüntetendő adataink:
Az oldal tulajdonosa: Polyák Imre
Cégnév: Polyák Imre e.v.
Székhely: 6500 Baja, Szeremlei út 19.
Adószám: 68261535-1-23
Nyilvántartási szám: 51488343
E-mail cím: imrepolyak@icloud.com
Weboldal: www.imredesign.hu
Tárhelyszolgáltató: WordPress.com by Automattic, Inc
Székhelye: 355 1ST ST NO 202, SAN FRANCISCO CA 94105

Polyák Imre e.v. kötelezettséget vállal az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a
fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online
vitarendezési platformot a linkre kattintva érheted el:
Link
Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság
rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül,
ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az
ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív
vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a
fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint
megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a
panaszt.
Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a
benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek
hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

