Jognyilatkozat

A társaságunk weboldalához való hozzáférésre, valamint annak használatára a
Jognyilatkozatban foglalt tartalom, és a mindenkor irányadó hatályos jogszabályok
vonatkoznak. A weboldal tartalmához történő hozzáféréssel egyidejűleg Ön
tudomásul veszi, valamint korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja e nyilatkozatban
rögzített feltételeket.
NetLock Kft. előzetes értesítés nélkül felülvizsgálhatja e nyilatkozat tartalmát, azt
szükség szerint módosíthatja, frissítheti. A módosítások Önre nézve kötelező
érvényűek, ezért kérjük, hogy időről-időre tekintse át a nyilatkozat tartalmát az
esetleg végrehajtott változások követése érdekében.

Adatvédelem és hozzáférés biztosítása
A NetLock Kft. weboldalán szolgáltatások egy része nem kívánja meg az igénybe
vevő előzetes azonosítását, ezen tartalmakhoz személyazonosság feltárása nélkül
hozzáférést biztosítunk látogatóink számára. Weboldalunk meghatározott részeihez
hozzáférésnek azonban feltétele az azonosításra szolgáló információk megadása. Az
információszolgáltatás során ügyfeleink hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat
azonosítás céljából NetLock Kft. nyilvántartsa.
Amennyiben látogatónk úgy dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg,
elfogadja azt, hogy fér hozzá weboldal bizonyos részeihez, illetve az azonosítást
igénylő szolgáltatásokat nem veheti igénybe. A honlap regisztrált felhasználói
számára fenntartott szolgáltatásai: tanúsítvány igénylés, karbantartás, és más, az
ügyfélmenün keresztül elérhető szolgáltatások.
Ügyfeleink és látogatóink által a társaság rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat, cégünk a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.
Kijelentjük, hogy a tudomásunkra jutott egyéb, nem személyes adatnak minősülő
információkat, amelyeket részünkre megadnak, kizárólagosan célhoz kötötten
használjuk, és egyébiránt azokra is a jogszabályokban előírt adatvédelmi
kötelezettség vonatkozik. A NetLock Kft. az személyes adatokat kizárólag legfeljebb
azon időtartamig őrzi, kezeli és tárolja, amíg az megfelel a vonatkozó normáknak.
Személyes adatok tárolása
A rendelkezésünkre bocsátott adatokhoz kizárólag azon alkalmazottak férhetnek
hozzá, akiknek munkaköri kötelezettsége ezen adatok kezelése. NetLock Kft.
alkalmazottai a rendelkezésünkre bocsátott személyes és egyéb adatokat a
törvények és az információbiztonsági szabvány (ISO 27001) előírásainak
megfelelően és bizalmasan kezelik. NetLock Kft. minden, a rendelkezésére álló,
technikai és egyéb eszközt igénybe vesz az adatok biztonságos tárolása, őrzése,
valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében.

Weboldalunk meglátogatásakor, az oldalakon történő böngészés során a semmilyen
személyes adatot nem rögzítünk.
Cégünk elzárkózik az úgynevezett „spam” (kéretlen levelek) küldésének - jogellenes gyakorlatától. NetLock Kft ugyanakkor fenn kívánja tartani annak a lehetőségét, hogy
amennyiben a megítélése szerint bizonyos információ Önnek fontos lehet, Önt erről
e-mailen értesítse, egyidejűleg biztosítva Önnek a szolgáltatás visszautasításának
lehetőségét.
Szellemi alkotások és a nyújtott szolgáltatások törvényi védelme
Jelen weboldal, és a NetLock Kft. tulajdonában levő valamennyi domain néven
megjelenő weboldalakon található adatok, szolgáltatások, és az egyéb szellemi
termékek a NetLock Kft. tulajdonát képezik. Ezek a szellemi alkotások a törvény
védelme alatt állnak, függetlenül attól, hogy nevesítve vannak-e a Szerzői jogról
szóló 1999. évi LXXVI. törvényben, a Polgári Törvénykönyvben, vagy más
jogszabályban.
A NetLock Kft. szolgáltatásainak rendeltetésellenes vagy jogosulatlan felhasználása
és szerzői jogainak megsértése a polgári jogi jogkövetkezményeken túl a Büntető
Törvénykönyvbe ütköző magatartást is megvalósíthat, mely esetben feljelentéssel
élünk.
Felelősség korlátozása
Weboldalunk látogatásakor – a rákapcsolódással, tallózással, letöltéssel
kapcsolatban, közvetlenül, közvetetten vagy véletlenszerűen – felmerülő hibáért,
kárért, adatvesztésért, továbbá a honlap tartalmi hibáiért és hiányosságaiért való
felelősséget társaságunk a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb
mértékben elhárítja. NetLock Kft. nem vállal felelősséget és nem vonható
felelősségre semmiféle kárért, amelyben felróható felelőssége nem állapítható meg,
és ügyfelének számítógépét vagy egyéb tulajdonát éri a weboldalhoz történő
kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése
következtében.
Cégünk fenntartja magának azt a jogot, hogy weboldalán nyújtott szolgáltatásait a
rájuk vonatkozó törvényi szabályozás keretei között megszüntesse vagy
szüneteltesse. A weboldalon nyomdai és tartalmi hibák előfordulhatnak, ezért
NetLock Kft. fenntartja azt a jogot is, hogy a megjelenő tartalmakat és programokat
illetve termékeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa.

