FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
a www.langosvoks.hu honlaphoz
I. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
1. CÉGADATOK
Cégnév: Bunge Zrt.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út. 33.
Adószám: 10783830-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-041976
Nyilvántartásba vevő bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A www.langosvoks.hu honlapra („honlap”) történő belépés és a honlap használata kizárólag az alábbi kikötések
és feltételek, továbbá a vonatkozó magyar jogszabályok betartásával lehetséges, amelyet a honlap
megnyitásával és az egyes funkcióinak használatával felhasználó elfogad.
A jelen felhasználási feltételek a honlap használatára, a honlapon történő bármely aktivitásra, játékra is, így
különösen a „Keressük Magyarország kedvenc lángosozóját 2018” („Játék”) Játékszabályzata szerint
Játékosnak minősülő személyekre (a Játékosok és a látogatók a továbbiakban együttesen: „látogató” vagy
„Felhasználó”) is vonatkoznak és kiterjednek.
A honlap célja, hogy felhasználók információkhoz jussanak a magyarországi lángosozókról és regisztráció esetén
lehetőségük legyen azok feltöltésére és értékelésére, továbbá a honlap ehhez kapcsolódó funkcióit
használhassák.
Felhasználó elfogadja, hogy a honlap egyes funkcióinak igénybevétele regisztrációhoz kötött.

3. SZERZŐI JOGVÉDELEM, VÉDJEGYOLTALOM
A honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon található bármely szöveg, kép, hang, szoftver és bármely más
szellemi alkotás szerzője, tulajdonosa ill. feljogosított használója a Bunge Zrt. A tartalom bárminemű, a szerzői
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17. §-ának a-g) pontjai (többszörözés, terjesztés, nyilvános előadás, a
nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként, a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet
közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése, az átdolgozás, kiállítás) szerinti saját személyes
és jogszabály alapján szabad felhasználás körébe eső használatot meghaladó, részben ill. egészben történő
felhasználása tiltott és a Bunge Zrt. előzetes írásos engedélyéhez kötött, illetve a törvény kifejezett, kötelező
rendelkezése alapján lehetséges. A honlapon szereplő, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997.
évi XI. törvény 1. § (2) bekezdés a-g) pontjaiban megjelölt védjegyoltalomban részesülő megjelölések
(szóvédjegy, ábra illetve logó stb.) védjegyoltalom alatt állnak, azok a Bunge Zrt. tulajdonát képezik. A védjegyek
letöltése, bármilyen célú felhasználása, rögzítése, másolása, terjesztése, átruházása stb. a Bunge Zrt. előzetes
írásos hozzájárulásához kötött. Szerzői jogsértés és védjegybitorlás esetén a Bunge Zrt. jogosult fellépni a
jogsértővel szemben.

4. A HONLAP TARTALMA
Tekintettel arra, hogy a honlap tartalmát elsődlegesen a felhasználók által beküldött/feltöltött információk alkotják
a honlapon található információk csupán tájékoztató jellegűek. Az információk pontosságáért, megfelelőségéért,
teljes körűségéért, azoknak az esetleges veszteségeknek, károknak, költségeknek, díjaknak, elmaradt haszonnak
a megtérítéséért, amelyek a honlapra történő belépésből, vagy annak használatából, az itt elérhető információk
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felhasználásából, különleges, közvetlen, közvetett, vagy bármilyen más, használatkiesésből, adatvesztésből, az
ezekkel kapcsolatos bármilyen igényből, hatósági ill. bírósági eljárásból, szerződéses, gondatlan vagy egyéb
szerződésen kívüli károkozásból stb. erednek, a Bunge Zrt. nem vállal felelősséget. A Bunge Zrt. felhívja a
figyelmet arra, hogy bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül bármilyen változtatást, javítást végezhet a honlapon.
A honlap használója kizárólagosan felel az általa megadott vagy Honlapra feltöltött adatok és információkért,
különösen azok valódiságáért és hitelességéért, továbbá azok jogszerű felhasználásáért.
A honlap használója tudomásul veszi, hogy az általa megadott/feltöltött 3. személy adatainak jogszerűségét és
valódiságát Bunge Zrt. nem vizsgálja. Felhasználók a honlap bármely aktivitásának így bármely játékban történő
részvételével elfogadják és szavatolják, hogy jogosultak 3. személy adatainak megadására, ezért a harmadik
személyek által az adataik felhasználó általi megadása kapcsán támasztott igényekkel szemben felhasználó
kizárólagosan és korlátlanul köteles helyt állni.
A honlap tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus
kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok, közösségi oldalak harmadik személyek tulajdonában,
kezelésében állnak.
A kapcsolódó honlapokhoz a Bunge Zrt. csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű
kötelezettséget, felelősséget ezekért a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért és tartalmakért.

5. KAPCSOLÓDÓ HONLAPOK
A honlap tartalmaznak olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek) amelyek más internetes honlapokhoz
nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Különösen (de nem kizárólag) ilyen: a www.facebook.com.
Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában ill. kezelésében állnak. A kapcsolódó
honlapokhoz a Bunge Zrt. csupán elérhetőséget biztosít, azonban nem vállal semmilyen felelősséget ezen
honlapok tartalmáért ill. adatkezelési politikájáért. A linkekre klikkelve a felhasználó tudomásul veszi, hogy a
honlapot elhagyja, A harmadik személyek által működtetett honlapokon elért információk felhasználása a
felhasználó felelősségére történik, az adott honlapra vonatkozó külön szabályok és felhasználási feltételek
szerint.

6. MODERÁLÁS
A Bunge Zrt.. fenntartja magának a jogot, hogy minden olyan, a honlapra felhasználó vagy 3. személy által
feltöltött képet, leírást, hozzászólást, amely jogszabályba ütköző, vagy közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti,
etnikai hovatartozását, egyéb jogot, vagy jogos érdeket stb. sért, vagy a Bunge Zrt. vagy 3. személy üzleti
érdekeit, jó hírnevét sérti, vagy a Bunge Zrt. megítélése szerint bármely módon sértő, annak honlapra történő
megjelenítését visszautasítsa (előmoderálás) vagy az ilyen tartalmat eltávolítsa (utómoderálás).
Az esetleges jogsértő tartalmakért a felelősség kizárólag a jogsértő felhasználót terheli. A Bunge Zrt. nem vállal
semmilyen felelősséget a moderálás során elveszett, illetve törlésre került információkért, a felhasználó bármilyen
feltöltés, hozzászólás elküldésével tudomásul veszi a honlap moderálási elveit és azt, hogy a törlésre került
információ helyreállítására, valamint ezzel kapcsolatos reklamációra nincs mód.
A Felhasználónak kötelessége ellenőrizni és elfogadnia a megadott adatainak helyességét, ellenkező esetben a
honlap egyes regisztrációhoz kötött funkcióinak használatát a honlap automatikusan blokkolja.
A moderáció során a honlap üzemeltetője továbbá fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó 4. pontban
meghatározott tevékenységeit korlátozza, megjelölve az indokot, melyről a honlap a korlátozott funkciókkal való
interakció során hibaüzenetben értesíti.
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7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Bunge Zrt. fenntartja a jogot, hogy a honlap Felhasználási Feltételeit, Adatvédelmi Nyilatkozatát és a
Játékszabályzatot egyoldalúan módosítsa, amelyről szóló értesítést közzéteszi a honlapon. A felhasználók a
honlap bármely használata előtt kötelesek a mindenkori aktuális szabályzatokról tájékozódni, biztosítandó, hogy
az esetleges változásokról tudomással bírjon. A tájékozódás elmulasztásából eredő károkért a Bunge Zrt. nem
vállal felelősséget. Bármely olyan esetben, amennyiben a felhasználó a jelen feltételek ill. a szabályzatok
módosítással érintett változásait nem fogadja el, jogosult az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kérni a
Játékból leiratkozását és a személyes adatai megsemmisítését. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel
adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a honlap használata előtt vegye fel velünk a kapcsolatot a
következő e-mail címen: beu.bud.dataprotection@bunge.com.

Budapest, 2018. június 1.
Bunge Zrt.
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