RECKITT BENCKISER - GLOBÁLIS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Üdvözöljük a Reckitt Benckiser vállalatcsoport Globális Adatvédelmi Nyilatkozat oldalán
("Adatvédelmi Nyilatkozat").
Elkötelezettek vagyunk az Ön adatai védelmére. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat minden globális
márkánkra érvényes, és elmagyarázza, hogy hogyan gyűjtjük, használjuk fel, adjuk tovább és védjük az
Ön személyes adatait globálisan, és hogyan tartjuk be az Ön helyi törvényekből fakadó jogait.
A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban a "mi" kifejezés és annak minden ragozott alakja a Reckitt
Benckiser csoport összes vállalatát jelenti. Mivel a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat globális érvényű,
országonként eltérések lehetnek a személyes információk gyűjtésének, felhasználásának vagy
felfedésének a módjában. Ebben az esetben tájékoztatjuk Önt az országára jellemző egyedi
adatfeldolgozási tevékenységről.
Az Ön személyes adatait a Reckitt Benckiser Group plc (székhely: 103-105 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3UH, Egyesült Királyság, Európa) vagy az Ön országában található Reckitt Benckiser
vállalatok kezelik. Ezt a webhelyet illetően a következő cég gyűjti, dolgozza fel és osztja meg az Ön
személyes adatait: Reckitt Benckiser (Magyarorszag) Kft, Bocskai ut 134-146. Budapest H-1113.
Magyarország.
További tájékoztatást kap rólunk, a helyi társaságainkról, a márkánkról és a jelenlétünkről az Ön
joghatósága alatt, itt: www.rb.com.
Meghatározások
A „személyes adatok” (egyes országokban a „személyes információk” vagy „személyazonosításra
alkalmas információ” megnevezéssel) alatt minden, egy azonosított vagy azonosítható egyénhez tartozó
információt értünk. Ez szélesebb körű a pusztán személyes vagy magánjellegű információknál, bele
tartoznak az olyan adatok is, mint az Ön neve, születési dátuma és e-mail címe.
Az “érzékeny személyes adatok” (egyes országban „érzékeny személyes adatok” vagy „speciális
adatkategória” megnevezéssel) alatt azokat a személyes adatokat értjük, amelyek egy személy rasszbéli
vagy etnikai származására, politikai meggyőződésére, vallási vagy filozófiai meggyőződésére,
szakszervezeti tagságára, a személy egyedi azonosításának a céljából feldolgozott genetikai vagy
biometrikus adataira, egészségi állapotára, szexuális életére vagy szexuális beállítottságára
vonatkoznak. Ide tartoznak továbbá egy személy bűncselekményei és a rá kiszabott büntető ítéletek,
valamint az alkalmazandó adatvédelmi törvények szerint érzékenynek minősített adatok is.
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1.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya

Az Adatvédelmi Nyilatkozatunk az általunk az üzleti tevékenységünkön keresztül online vagy offline
(a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat megjelenítése vagy hivatkozása mellett) megszerzett, felhasznált,
megosztott vagy egyéb módon feldolgozott összes személyes adatra vonatkozik.
•

weboldalaink;

•

hivatalos közösségi média oldalaink;

•

e-mailjeink;

•

alkalmazásaink;

•

internetes és interneten kívüli kampányaink; és

•

az Ön képviselőinkkel folytatott beszélgetései és levelezése.

A jelen dokumentumban az online tevékenységeinkre az "Oldalak", az offline tevékenységeinkre pedig
a "Szolgáltatások” kifejezést használjuk.
Felhívjuk figyelmét, hogy az Oldalaink hiperhivatkozásokat tartalmazhatnak külső weboldalakhoz,
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alkalmazásokhoz, stb., amelyeket nem mi kezelünk, és amelyekre nem vonatkozik a jelen Adatvédelmi
Nyilatkozat. Mi nem vagyunk felelősek és nincsenek kötelezettségeink az ilyen külső weboldalakra,
alkalmazásokra, stb. vonatkozóan. Mivel az ilyen külső felek is gyűjthetik az Ön személyes adatait,
javasoljuk, hogy olvassa el a külső felek adatvédelmi politikáját, hogy többet megtudjon arról, hogy
hogyan használják fel az Ön személyes adatait.
A weboldalunk Sütiket használ. Erről további információt tudhat meg, ha elolvassa a Süti Politikánkat
[https://www.durexfootball.com/documents/cookie-hu.pdf].
Továbbá, Oldalaink és Szolgáltatásaink használatakor, kérjük, mindig olvassa el a Használati
Feltételeket.
2.

Méltányos és törvényszerű adatfeldolgozás

Egyes esetekben, ahol a helyi törvények megkövetelik, kifejezett hozzájárulását kérhetjük, hogy a
személyes adatait egy meghatározott célra használjuk fel.
Csak olyan esetben gyűjtjük, használjuk, fedjük fel és dolgozzuk fel egyéb módon az Ön személyes
adatait, amikor ez méltányos és törvényes.
Amennyiben nem szeretné megadni nekünk a személyes adatait, lehet, hogy nem tudjuk Ön számára
biztosítani az Ön által kért termékeket és szolgáltatásokat.
3.

Hogyan szerezzük meg az Ön személyes adatait?

Öntől közvetlenül szerzett személyes információk
Először, a személyes adatait közvetlenül Öntől is megszerezhetjük, pl. amikor feliratkozik a
hírleveleinkre, regisztrál az Oldalainkon, terméket vásárol tőlünk, kérdőívet tölt ki, hozzászólást tesz
vagy kérdést intéz hozzánk, hozzászól valamihez a közösségi média oldalainkon, feliratkozik direkt
marketing levelekre, stb.
Az ilyen módon gyűjtött személyes információk a következők lehetnek:
•

név;

•

cím;

•

e-mail cím;

•

felhasználónév;

•

telefonszám (és a rögzített hívások a fogyasztói vonal felhívásakor);

•

hitelkártya és egyéb fizetési információk;

•

életkor;
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•

születési dátum;

•

nem;

•

termékvásárlási és használati információk;

•

háztartásra vonatkozó információk;

•

az Ön által előnyben részesített marketing formájáról adott információ, visszajelzés vagy
tartalom;

•

felhasználó által generált tartalom, hozzászólás vagy egyéb tartalom, amit az Oldalainkon ad
át;

•

korlátozott körülmények között a családjáról vagy más személyekről Ön által nekünk megadott
információk; ebben az esetben feltételezzük, hogy Ön felhatalmazással rendelkezik azoknak a
szeméyes adatoknak az átadásáról, amelyeket Ön a számunkra megad;

•

Érzékeny személyes adatok, mint például az Ön képmásához, egészségéhez (a termékek
használatról és kórtörténethez fűződő információt is beleértve), szexuális életéhez (és ahhoz
kapcsolódó viselkedéséhez) és az önkéntes piackutatások során gyűjtött biometriai
információhoz (például arckifejezés felismerés, pulzus és bőrszín) kapcsolódó információk.

•

demográfiai információ; vagy

•

bármiféle egyéb személyes adat, amelyet önkéntesen és közvetlen as meg a számunkra.

Automatikusan gyűjtött személyes adatok
Másodszorra, bizonyos személyes adatokat automatikusan gyűjthetünk, amikor felkeresi vagy használja
az Oldalainkat (és az összes, a nevünkben eljáró külső szolgáltató oldalait), például a sütik és egyéb
technológiák (például web elemző eszközök és pixel tag-ek) által győjtött adatok a weboldalainkon.
Kérjük, olvassa el a Süti Politkánkat [https://www.durexfootball.com/documents/cookie-hu.pdf], ha
további információt szeretne megtudni arról, hogy hogyan használjuk a sütiket és az automatikus
adatgyűjtés egyéb formáit.
Az ilyen módon gyűjtött személyes információk a következők lehetnek:
•

információ a (mobil) készülékéről és a böngészője típusáról;

•

információ arról, hogy miként használja a weboldalainkat, például a megtekintett weboldalak
adatai, a címfeliratok és hiperhivatkozások, amelyekre rákattintott, stb.;

•

kinyitotta-e az e-maileket, amelyeket Önnek küldtünk;

•

azok a weboldalak, amelyeket azelőtt keresett fel, hogy a mi oldalunkra lépett;

•

az Ön IP-címei;

•

a hiperhivatkozások, amelyekre rákattintott;
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•

az Ön felhasználóneve, profil képe, neme, hálózatai és bármely más információ, amelyeket Ön
megosztott külső oldalakon (például amikor a “Like” funkciót használja a Facebook-on vagy a
+1 funkciót a Google+-on);

•

az Ön MAC címe;

•

információk, amelyeket Ön önkéntesen ad meg nekünk a weboldalainkon található közösségi
média eszközök használatával vagy ha a közösségi média bejelentkezési adataival fér hozzá
egyes RB termék oldalakhoz vagy alkalmazásokhoz; és

•

a tartózkodási helyéről Ön által megosztott információk. Amikor a helyi törvények ezt
megkövetelik, csak akkor használjuk fel ezeket az adatokat, amikor Ön hozzájárul ehhez.

Más forrásokból gyűjtött személyes információk
Végül, más forrásokból is gyűjthetünk Önről személyes adatokat. Ezek közé tartozhatnak:
•

megbízható üzleti partnereink;

•

közösségi média oldalak;

•

piackutató szervezetek;

•

hitelinformációs ügynökségek;

•

az adatok szállíthatóságát biztosító közvetítők; és

•

csoportunk más tagjai.

Az így gyűjtött személyes adatok közé tartozhatnak az érdeklődési körei, például a hobbijai, háziállatai,
piackutatási adatok, vásárlói magatartása, nyilvánosan megfigyelt adatok vagy tevékenységek, mint
például blogok, videók, internetes hozzászólások és felhasználó által generált tartalom.
4.

Milyen célokra használhatjuk fel az Ön személyes adatait

Személyes adatait az alábbi üzleti célokra használhatjuk fel:
•

vásárlásainak a kezelése és adminisztrációja, például felvehetjük a kapcsolatot Önnel a
vásárlásával kapcsolatosan, a fizetés feldolgozásához, a megvásárolt termékek és
szolgáltatások szállításához és a szükséges ügyfélszolgálat felkínálásához;

•

hogy promóciókban, nyereményjátékokban, felmérésekben és szavazásokban vehessen részt;

•

hogy információt és ötleteket oszthasson meg a közösségi média oldalainkon, fórumainkon,
blogjainkon és egyéb kommunikációs csatornákon, hogy közösségi megosztásban vehessen
részt és üzenetet küldhessen barátainak az Oldalainkon vagy a megbzható üzelti partnereink
weboldalain keresztül;

•

Hogy jobban megértsük az Ön igényeit, hogy releváns információt biztosíthassunk az Ön
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számára, vállalati tevékenységeink elemzésére és értékelésére, új termékek fejlesztése és
értékelése, valamint meglévő termékeink és szolgáltatásaink javítása céjából, piackutatás és
ellenőrzés céljából, felhasználói trendek azonosítására és a marketing kampányaink
hatékonyságának a felmérésére és a vásárlóink elégedettségének a felmérésére;
•

hogy tájékoztassuk termékeinkről és szolgáltatásainkról, a márkáinkkal és gondosan
kiválasztott megbízható üzleti partnereink márkáival kapcsolatos promóciós anyagok (például
új termékekkel kapcsolatos bejelentések, promóciók, spórolási lehetőségek, közös promóciók
és egyéb programok) küldése, az Ön hozzájárulása alapján, ahol ezt megkövetelik a helyi
törvények;

•

Oldalaink kezelése céljából, hogy Oldalaink tartalmát és élményét az Oldalon végzett korábbi
tevékenységeihez hangoljuk, hogy Oldalaink látogatásakor személyre szabhassuk a
tapasztalatát;

•

hogy válaszoljunk kéréseire és kérdéseire;

•

hogy lépéseket tehessünk, ha egy termék nem kívánt hatását jelenti felénk;

•

általános adattárolási feladatokhoz; és

•

hogy megfeleljünk a törvényes és szabályozói követelményeknek;

A helyi törvények az Ön országában megkövetelhetik, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban
felsoroljuk a személyes adatai feldolgozásának a jogi alapjait. Ilyen esetben a személyes adatainak az
általunk történő használatát a következő okokból engedélyezik a törvények:
•

jogos érdekünk és vállalatunk hatékony és törvényszerű üzemeltetése (minden esetben akkor,
ha ezeket az érdekeket nem múlják felül az Ön jogai) megkívánja, hogy hatékonyan
biztosítsunk Önnek információt, szolgáltatásokat és termékeket ;

•

szükséges, hogy lépéseket tehessünk ahhoz, hogy szerződésbe lépjünk Önnel az Ön által
vásárolt termékeket illetően, vagy hogy az ilyen szerződésből fakadó kötelezettségeinket
elláthassuk;

•

szükséges a jogi és szabályozói kötelezettségeink teljesítése érdekében; és

•

korlátozott körülmények között, ha a helyi törvények megkövetelik, Ön hozzájárult ahhoz,
hogy mi feldolgozzuk az Ön személyes adatait, például amikor feliratkozik marketing
anyagokra, vagy ha az Ön kifejezett engedélyével dolgozzuk fel az Ön érzékeny személyes
adatait, például egészségügyi információit.

Névtelenül rögzített adatokat hozhatunk létre az Ön személyes adatainak a felhasználásával úgy, hogy
kihagyjuk a személyes azonosítására alkalmas adatokat (például a nevét). A névtelenített adatokat a
termékeink és szolgáltatásaink elemzésére használjuk. Fenntartjuk az ilyen névtelen adatok
használatának jogát bármilyen célra, és a névtelen adatok továbbadásának jogát, ide értve de nem
korlátozva a kutatási partnereinket, ami a mi önálló döntésünk.
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5.

Kinek a részére fedhetjük fel az Ön személyes adatait

Csoporton belüli megosztás
Az Ön személyes adatait megoszthatjuk csoportunk különböző cégeivel és márkáival a jelen
Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célokra. Mint fent közöltük, a jelen Adatvédelmi
Nyilatkozat az Ön személyes adatainak az összes ilyen cég és márka általi felhasználására vonatkozik.
Külső szolgáltatók
Személyes adatait megoszthatjuk a nevünkben eljáró megbízható külső szolgáltatókkal, például
marketing ügynökségekkel, piackutató cégekkel, elektromos kereskedelmi partnereinkkel, szoftver,
adathosztoló és egyéb IT szolgáltatókkal, RB termékeket áruló kereskedőkkel, telefonos
ügyfélszolgálatokkal, fizetés feldolgozókkal, stb. Ezek a külső szolgáltatók kizárólag az általunk kért
szolgáltatások biztosítására vagy a mi utasításaink alapján használhatják fel az Ön személyes adatait.
Egyéb megbízható külső felek
Egyéb megbízható külső felekkel is megoszthatjuk az Ön személyes adatait, például üzleti
partnereinkkel, hirdetőinkkel (amikor erre engedélyt kaptunk) és adatcsere során, hogy testre szabott
tartalmat biztosíthassunk Önnek, többek között, hogy olyan termékek és szolgáltatások hirdetéseit
jelenítsük meg, amelyek érdekelhetik Önt. Az ilyen külső felek saját sütiket web jelzőket és hasonló
nyomkövető technológiákat állíthatnak be és ezekhez hozzáférhetnek az Ön készülékén, hogy
testreszabott tartalmat és hirdetéseket jeleníthessenek meg Önnek, amikor felkeresi az RB weboldalait.
A weboldalaink és/vagy alkalmazásaink azt is engedélyezhetik, hogy a közösségi hálózatával vagy
egyéb külső fiókkal jelentkezzen be. A külső féllel történő bejelentkezés például a „Bejelentkezés
Facebook fiókkal”. Ha a közösségi hálózatával vagy egyéb külső fiókkal jelentkezik be egyik
Oldalunkra, az lehetpvé teheti a számunkra, hogy olyan információkat gyűjtsünk a közösségi
hálózatából vagy külső féltől, amelyhez megadja az engedélyét. A bejelentkezési funkció továbbá
információt adhat át a a közösségi hálózatnak vagy külső félnek, például az Ön felhasználónevét vagy
jelszavát, hogy azonosítsa Önt. A közösségi hálózat vagy külső fél automatikusan adatokat gyűjthet,
például az IP-címét, a készülékére vagy a böngészőjére vonatkozó információkat, és az oldalunkon
felkeresett weboldal címét. A bejelentkezési funkció külső fél által olyan sütiket helyezhet el és olvashat
el, amelyek a közösségi hálózat vagy az egyéb külső fél által Önnek kijelölt egyedi azonosítót tartalmaz.
A bejelentkezés működésére és Ön általi használatára a bejelentkezési funkciót biztosító fél adatvédelmi
politikája és felhasználási feltételei vonatkoznak és nem a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat.
Felvásárlás
Ha egy másik cég részesedést szerez a cégünkben, vállalatunkban, vagyonunkban, az adott vállalat
megszerezheti az általunk gyűjtött személyes adatok egy részét vagy egészét, és elvállalja a jelen
Adatvédelmi Nyilatkozatban leírt jogokat és kötelezettségeket az Ön személyes adataira vonatkozóan.
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Abban a valószínűtlen esetben, ha fizetésképtelenségre, csőd eljárásra vagy felszámolásra kerülne sor,
az Ön személyes adatai üzleti vagyonként átruházhatók az alkalmazandó törvények függvényében.
Szükséges adatfelfedés
Felfedhetjük a személyes adatait, ha jóhiszeműen úgy véljük, hogy az adatok átadása szükséges vagy
megfontolt döntés a törvényes kötelezettségeink tükrében.

6.

•

bármilyen törvényes nyomozással összefüggésben;

•

a vonatkozó törvényeknek megfelelés érdekében, vagy bírósági rendeletek, idézések vagy
végzések értelmében;

•

jogaink védelme érdekében; vagy

•

bármilyen törvény, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat vagy a vonatkozó Felhasználási Feltételek
megsértése vagy potenciális megsértésének a vizsgálatára vagy ezek megakadályozására.
Hogyan védjük az Ön személyes adatait

Értékeljük a belénk fektetett bizalmát.
Megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket tettünk, hogy megakadályozzuk az Ön személyes
adatainak a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
felfedését vagy a jogosulatlan hozzáférést, valamint a feldolgozás bármely más törvényellenes formáját.
Amikor érzékeny személyes adatokat gyűjtünk vagy adunk át, különféle további biztonsági
technológiákat és eljárásokat alkalmazunk ezen adatok védelme érdekében.
Az Ön által számunkra megadott személyes adatokat ellenőrzött intézményekben lévő számítógépes
rendszereken tároljuk, amelyekhez csak korlátozott számú személyek férhetnek hozzá, akik számára
szükséges az adatok ismerete feladataik elvégzéséhez, hogy teljesítsék az Ön által kérelmezett
szolgáltatást.
Amikor szigorúan bizalmas adatokat kezelünk (például hitelkártya szám) az interneten keresztül, azt
titkosítással védjük.
7.

Az Ön direkt marketingre vonatkozó választásai

Időről-időre általunk Ön számára hasznosnak vélt ingyenes hírleveleket, kérdőíveket, ajánlatok és
egyéb promóciós anyagokat küldhetünk Önnek a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban, ha
feliratkozott az ilyen üzenetek fogadására e-mailben vagy más elektronikus csatornán (ahol az ilyen
feliratkozást megkövetelik a helyi törvények).
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Ha nem szeretne a jövőben ilyen jellegű kommunikációt kapni, bármikor „leiratkozhat” a direkt
marketing e-mailjeinkben található leiratkozási utasításokat követve vagy közvetlen bennünket
megkeresve (az elérhetőségeinket a „Hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot” részben láthatja alább).
Ahol az alkalmazandó törvények megengedik, szolgálati üzeneteket küldhetünk Önnek, hogy
tájékoztassuk az Adatvédelmi Nyilatkozatunk változásairól (akkor is, ha elutasította a direkt marketing
üzenetek fogadását).
8.

Az Ön jogai

A helyszínétől függően különféle jogai lehetnek a személyes adatait illetően. Különös tekintettel az
alábbi jogokkal élhet:
•

másolatot kérhet a személyes adatokról, amelyeket Önről tárolunk;

•

kérheti, hogy frissítsük az Önről tárolt személyes adatokat, vagy kijavítsuk a helytelen vagy
hiányos adatokat;

•

kérheti, hogy töröljük az Önről tárolt személyes adatokat, vagy korlátozzuk a személyes
adatainak a felhasználását („elfeledéshez való jog”);

•

visszavonhatja hozzájárulását, hogy feldolgozzuk az Ön személyes adatait (amennyiben a
feldolgozás hozzájáruláson alapszik);

•

tiltakozhat az ellen, hogy mi feldolgozzuk az Ön személyes adatait (beleértve a direkt marketing
céljából történő felhasználást is); vagy

•

kérheti, hogy személyes adatait más adatkezelőnek adjuk át („adatátviteli jog”).

Továbbá bizonyos körülmények között automatikus döntéshozatal, többek között profilírozás céljából
is felhasználhatjuk személyes adatait. Ide tartozik az adatok szegmentálása és testreszabása is, hogy az
Önnel folytatott kommunikációt más a termékeket az Ön általunk feltételezett igényeihez szabhassuk.
Abban az esetben, ha automatikus döntéshozatal során használjuk fel az Ön személyes adatait,
tájékoztatjuk az alkalmazott logikáról, valamint ennek jelentőségéről és előrelátható következményeiről
az Ön számára. A helyszínétől függően, lehet, hogy kérheti, hogy az adatait ne használjuk automatikus
döntéshozatalra, többek között profilírozásra.
Amennyiben szeretné gyakorolni ezeket a jogokat vagy meg szeretné tudni,l hogy ezek alkalmazhatóke Önre, kérjük kattintson ide és küldje el az online kérelmet. A „Hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot”
részben megadott elérhetőségeken is felveheti velünk a kapcsolatot.
9.

Panaszok

Amennyiben elégedetlen a személyes adatainak az általunk történt kezelésének a módjával vagy
adatvédelmi kérése vagy kérelme van, amit jelzett felénk, joga van panaszt tenni a helyi adatvédelmi
9

szabályozó testületéhez. Magyarországon az illetékes hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36-1-391-1400;
fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
10.

Mennyi ideig tartjuk meg az Ön személyes adatait

Csak addig tároljuk az Ön személyes adatait, amíg az ésszerűen szükséges a jelen Adatvédelmi
Nyilatkozatban felsorolt célokból vagy a ránk vonatkozó törvényes és szabályozói követelményeknek
való megfelelés céljából.
A fenti 4. részben nem részletezett esetben, a személyes adatai feldolgozásakor, és minden más esetben,
a személyes adatok típusától függően, a legutóbbi Önnel folytatott interakciónkat követő legfeljebb 2
évig.
11.

Gyermekek

Az Oldalaink nagy részét nem gyermekek számára szánjuk, és kérjük, hogy 16 éven aluli gyermekek
ne adjanak meg személyes adatokat az Oldalainkon keresztül.
Amennyiben Ön 16 éven aluli gyermek szülője vagy gyámja, és a gyermeke regisztrált az egyik
Oldalunkon, vagy Ön úgy véli, hogy a gyermek egyéb módon biztosított a számunkra személyes
adatokat, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a „Hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot” részben
megadott elérhetőségeken, hogy töröltesse ezeket az adatokat. A gyermekek által e-mailben,
üzenőfalakon, csevegés, stb. során önkéntesen megadott információkat egyéb felek kéretlen e-mailek
generálására használhatják fel. Arra biztatjuk a gyermekek szüleit és gyámjait, hogy tájékoztassák
gyermekeiket az Internet biztonságos és felelős használatáról.
A helyszínétől függően és a helyi törvények függvényében, információt gyűjthetünk a gyermekeiről,
hogy releváns információkat nyújthassunk Önnek a termékeinkről és szolgáltatásainkról.
12.

Adatátvitel más országokba

A személyes adatait átvihetjük más országokba, ahol adatfeldolgozást folytathatunk és előfordulhat,
hogy ezekben az országokban a személyes adatok feldolgozását szabályzó törvények kevésbé
szigorúak, mint az Ön országában (ide értve az Európai Gazdasági Közösségen kívüli joghatóságokat
is).
Ilyen esetekben, amikor a helyi törvények megkívánják, biztosítani fogjuk, hogy az Ön személyes
adatainak a védelmére megfelelő biztonsági intézkedések történjenek. A releváns személyi adatokat
átadó RB jogalany helyszínétől függően, az ilyen megfelelő biztonsági intézkedések lehetnek az
Európai Bizottság által jóváhagyott szabványos szerződéses záradékokon alapuló adatátadási
egyezmények a fogadó féllel. Ahol a jog tőlünk megköveteli, az ilyen átadások további részleteit és a
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megállapodások másolatait kérésre kiadjuk.
Az Ön helyi törvényei által megkívánt és érvényes mértékben, Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy
a személyes adatait ezek szerint adjuk át és dolgozzuk fel.
13.

Hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot

Örülünk a visszajelzésének. Amennyiben hozzászólása, kérdése vagy panasza van a jelen Adatvédelmi
Nyilatkozattal vagy a személyi adatainak az általunk történt feldolgozásával kapcsolatosan, vagy ha
gyakorolni szeretné az „Ön jogai” részben fent meghatározott jogait, felveheti a kapcsolatot velünk emailben a PrivacyOffice@rb.com címen, a Csoport Adatvédelmi Biztosának címezve e-mailjét.
Az alábbi címen is írhat nekünk:
Att: Group Data Protection Officer
RB Global Privacy Office
Turner House
103-105 Bath Road
Slough, SL1 3UH
Egyesült Királyság
14.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat változásai

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat utolsó módosítása 2018. május [●]-án történt. Ez a dokumentum egy
feljegyzés Önhöz és nem jelent közöttünk kötött szerződést. Ezt időről-időre módosíthatjuk vagy
javíthatjuk. Ha ezt az Adatvédelmi Nyilatkozatot módosítjuk, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat
fejlécében frissítjük a felülvizsgálat dátumát. Ahol az ilyen módosítások jelentősek, lépéseket teszünk
az Ön értesítése érdekében. Az új, módosított vagy javított Adatvédelmi Nyilatkozat az adott
felülvizsgálat dátumától érvényes. Kérjük mindig győződjön meg róla, hogy az Adatvédelmi
Nyilatkozat legutolsó kiadását olvasta el.
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KÉRJÜK, HOGY A WEBHELY HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A JELEN
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET
A WEBHELY FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI
A jelen webhelyet (a „Webhely”) a jelen Felhasználási feltételek (a „Felhasználási feltételek”)
alapján bocsátjuk az Ön („Ön” és ragozott formái) rendelkezésére. A jelen Webhelyre való
belépésével vállalja a jelen Felhasználási feltételek betartását. Ha nem vállalja e Felhasználási
feltételeket, akkor kérjük, ne használja a Webhelyet.
Az alábbi felcímekre kattintva közvetlenül részletesebb információkat kaphat az egyes területekről:
1. Információk rólunk
2. Kérdések és panaszok
3. Szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogaink
4. Egyéb Reckitt Benckiser márkák és webhelyek
5. Vásárlások
6. A Webhelyünkről elérhető hivatkozások
7. Hogyan használhatja a Webhelyet
8. A felhasználók által feltöltött tartalom
9. Jogi kötelezettségei
10. A közölt információkra való támaszkodás
11. Webhelyünket felfüggeszthetjük vagy visszavonhatjuk
12. Kötelezettségeink, ha Ön fogyasztó
13. Kötelezettségeink, ha Ön vállalkozó
14. Hogyan használhatjuk a személyes adatait
15. A jelen felhasználási feltételek módosításai
16. További feltételek, amelyek Önre vonatkozhatnak
17. Általános
18. Irányadó jog és joghatóság
1.

INFORMÁCIÓK RÓLUNK

1.1

Mi Reckitt Benckiser Kft. („mi” és ragozott formái), [1113 Budapest, Bocskai utca 134-146. helyen,
01-09-073850 cégjegyzékszámon bejegyzett vállalat, amelynek székhelye 1113 Budapest, Bocskai
utca 134-146. Reckitt Bensicker vállalat vagyunk.

2.

KÉRDÉSEK ÉS PANASZOK

2.1

Ha jelen Webhellyel kapcsolatban bármilyen kérdése, panasza vagy megjegyzése van, akkor a
következő elérhetőségeken érhet el minket telefonszám: +36 1 453 4600, e-mail:
info@durexfootball.com. Céges webhelyünk az rb.com oldalon tartalmazza a helyi vállalataink
listáját és kapcsolati adataikat.

3.

SZERZŐI ÉS EGYÉB SZELLEMI TULAJDONJOGAINK

3.1

A Webhely és tartalmának Ön általi használata nem biztosít jogokat semmilyen szellemi
tulajdonjogra és kapcsolódó jogokra, beleértve a szerzői jogot, védjegyeket, szabadalmakat,
formatervezési mintaoltalmi jogokat, kereskedelmi neveket, adatbázisjogokat és szomszédos
jogokat, valamint a Webhellyel kapcsolatos know-how-ra vonatkozó jogokat („Szellemi
tulajdonjogok”). Minden szöveg, felhasználói felület, vizuális interfész, grafika, illusztráció, védjegy,
logó, számítógépes kód és egyéb kapcsolódó anyag (együttéve „Tartalom”), beleértve többek között
a Webhely tartalmának tervezését, elhelyezését, szerkezetét, kiválasztását, összehangolását,
kifejezését, valamint „megjelenését és hangulatát” a mi tulajdonunkban vagy birtokunkban van, vagy
külső licencadóktól licencbe kaptuk. Minden ilyen jogot fenntartjuk.

3.2

A Felhasználási feltételek semmilyen eleme sem tartalmazza bármely szellemi tulajdonjog általunk
való továbbítását az Ön vagy bármilyen harmadik fél részére.

3.3

A Tartalmat, a szolgáltatásokat, weboldalakat, a Webhelyen lévő anyagokat vagy a Webhelyet
képező elemek számítógépes kódjait kizárólag saját céljaira másolhatja le, reprodukálhatja, teheti
újra közzé, töltheti le, helyezheti el, sugározhatja, készíthet felvételt róla, használhatja fel üzletileg,
szerkesztheti, hozhatja nyilvánosságra, vagy terjesztheti bármilyen módon. Ugyancsak nem
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használhat semmilyen automatikus vagy manuális eszközt, programot, algoritmust, módszertant
vagy bármely hasonló eljárást a Webhely vagy a Tartalom bármely részén. A fentiek alapján a jelen
tartalom jelentéktelen kivonatait megtekintés céljából letöltheti a merevlemezére, feltéve, hogy
semmilyen információból nem készít egynél több példányt.
3.4

A jelen 3. pont szerinti alapján engedélyezettől eltérő bármely használat csak előzetes írásos
engedélyünk alapján végezhető.

3.5

Nem szándékozunk olyan neveket, logókat és jelzéseket használni bármely olyan területen, ahol
nem áll jogunkban, és ezeken a területeken nem kínálunk vagy nyújtunk olyan termékeket és/vagy
szolgáltatásokat, amelyek ilyen nevet, logót vagy jelzést viselnek.

4.

EGYÉB RECKITT BENCKISER WEBHELYEK ÉS MÁRKÁK

4.1

Minden olyan termékre vagy szolgáltatásra, amelyeket egyéb Reckitt Benckiser webhelyeken vagy
márkáink webhelyein (a továbbiakban „Márkawebhelyek”) vagy rajtuk keresztül bocsátunk
rendelkezésére, kiegészítő felhasználási feltételek vonatkoznak, amelyeket a vonatkozó
Márkawebhelyekbe való belépésekor közlünk.

4.2

Az egészségápolási termékeinkről vagy engedélyezett gyógyszereinkről tájékoztatás céljából
létrehozott jelen Webhely és a Márkawebhelyek nem orvosi tanácsadás vagy használati útmutatás
szándékával készültek, hanem általános tájékoztatóként, és senki se támaszkodjon rájuk semmilyen
adott okból. Egyéni körülményeinek és szükségleteinek megfelelő kezelési tanácsért mindig
orvoshoz vagy gyógyszerészhez forduljon.

5.

VÁSÁRLÁSOK

5.1

A jelen Webhely vagy bármely Márkawebhely semmilyen eleme sem jelent termékek és/vagy
szolgáltatások vételére vagy eladására szóló ajánlatot, mivel a Webhely kizárólag információs
célokat szolgál. A Webhelyen vagy bármely márkawebhelyen szereplő részletek, leírások és/vagy
szolgáltatások kizárólag általános jellegűek. Nem szavatoljuk, hogy a Webhelyen vagy bármely
Márkawebhelyen szereplő bármely termék és/vagy szolgáltatás elérhető lesz azon a helyen és
abban az időben, ahol és amikor az adott terméket és/vagy szolgáltatást meg kívánja vásárolni.

5.2

A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettségeinket kizárólag azok a megállapodások
határozzák meg, amelyek alapján azokat nyújtjuk, és a jelen Webhely semmilyen eleme sem
értelmezhető e megállapodások módosításának.

6.

A WEBHELYÜNKRŐL ELÉRHETŐ HIVATKOZÁSOK

6.1

Időnként (hirdetés útján vagy másként) hivatkozásokat küldhetünk más webhelyekre. Ezeket a
hivatkozásokat csak a hivatkozás megkönnyítésére és kényelmi okokból nyújtjuk. E harmadik felek
webhelyeit nem ellenőrizzük, és nem vállalunk felelősséget a tartalmukért. A hivatkozások felvétele
nem jelenti az e webhelyeken szereplő tartalmak támogatását, vagy a kezelőikkel való bármilyen
kapcsolatot. Ön tudomásul veszi, hogy nem veszünk részt semmilyen Ön által harmadik felekkel
kötött tranzakcióban vagy szerződésben, és nem felelünk semmilyen olyan veszteségért vagy kárért,
amelyet Ön e webhelyek használata alapján szenvedhet el. Ön vállalja, hogy nem von be minket Ön
és a harmadik fél közötti esetleges jogvitába.

7.

HOGYAN HASZNÁLHATJA A WEBHELYET

7.1

Ön vállalja, hogy a Webhely használata során:
7.1.1

a Webhelyet semmilyen olyan módon nem használja, amely büntetendő, csalárd,
törvénysértő, vagy a jelen Felhasználási feltételek által tiltott cselekmények bátorítását,
előidézését vagy végrehajtását eredményezheti;

7.1.2

a Webhelyet nem használja semmilyen más célra, mint kizárólag személyes
használatára;

7.1.3

nem reklámozza vagy propagálja saját vagy harmadik felek termékeit vagy
szolgáltatását, beleértve „spam” e-mailek terjesztését;
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7.1.4

nem továbbít vírusokat vagy trójaiakat tartalmazó fájlokat, és nem végez a Webhelyre
káros egyéb tevékenységet;

7.1.5

előzetes írásos engedélyünk nélkül a Webhelyet nem köti össze egy harmadik fél által
üzemeltetett oldalhoz vezető hivatkozással;

7.1.6

nem lép be és nem szerez jogosulatlan hozzáférést a Webhellyel összekötött vagy
hozzákapcsolt felhasználói fiókokhoz, és nem sérti meg vagy kísérli megsérteni a
Webhely biztonsági intézkedéseit; valamint;

7.1.7

nem avatkozik be más személy Webhelybe való belépésébe, annak használatába és
élvezetébe.

7.2

A Webhely minden elérése és használata saját kockázatára és felelősségére történik. Saját
vírusvédő szoftverét kell használnia.

7.3

Ön felelős annak biztosításáért, hogy a Webhelyet az internetkapcsolata által elérő valamennyi
személy tisztában legyen e Felhasználási feltételekkel, valamint az ebben szereplő minden egyéb
alkalmazható feltétellel, és ezek betartásáért.

7.4

Ha véleményünk szerint Ön bármikor megsértette a jelen Felhasználási feltételek (vagy azok
bármely részének) bármely korlátozását, akkor fenntartjuk a jogot a jelen Webhely Ön általi
elérésének bármikori azonnali hatályú felfüggesztésére, korlátozására vagy megszüntetésére.

8.

A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL FELTÖLTÖTT TARTALOM

8.1

Ön által feltöltött tartalom:

8.2

8.1.1

Azzal, hogy információkat, szöveget, fotókat, grafikákat és egyéb tartalmakat küld
számunkra a Webhely útján, Ön feljogosít minket ezen anyagok tetszésünk szerinti
használatára, beleértve korlátozás nélkül az ilyen anyagok szerkesztését, másolását,
reprodukálását, közzétételét, elhelyezését, valamint a Webhelyről való eltávolítását.

8.1.2

Ön minden ilyen hozzájárulás vonatkozásban szavatolja:
(a)
hogy az megfelel a hatályos jogszabályoknak és a jelen Felhasználási
feltételeknek;
(b)
hogy az minden tekintetben és mindenkor valós, pontos és aktuális. (Felhívjuk
a figyelmét, hogy személyes adatainak frissítését vagy helyesbítését
mindenkor kérheti, ha felveszi a kapcsolatot velünk a [fenti/alábbi]
elérhetőségeken);
(c)
hogy valamennyi szükséges licencet és/vagy jóváhagyást megkapott, és
jogosult ilyen hozzájárulást tenni;
(d)
hogy az eltérő rendelkezés hiányában nem bizalmas; valamint
hogy a szóban forgó garancia bármilyen megsértéséért Ön felelős, és köteles
kiegyenlíteni a kárunkat. Ez azt jelenti, hogy felelős a garancia Ön általi megsértéséből
származó minden veszteségünkért és kárunkért.

8.1.3

Jogosultak vagyunk eltávolítani a Webhelyünkön elhelyezett bármely posztját.

8.1.4

Saját tartalmai biztosításáért és elmentéséért kizárólag Ön felelős.

Más felhasználók által feltöltött tartalom:
8.2.1
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Ez a Webhely a Webhely más felhasználói által feltöltött információkat és anyagokat
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felhasználói által kifejtett vélemények nem képviselik a mi véleményeinket és
értékeinket.
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9.

JOGI KÖTELEZETTSÉGEI

9.1

Ön megerősíti, hogy:
9.1.1

joghatósága szerint nagykorú, vagy rendelkezik szülője vagy gyámja hozzájárulásával;
valamint

9.1.2

megfelel a Webhely használatára vonatkozó, a jelen Felhasználási feltételek szerinti
korlátozásoknak.

9.2

Ön vállalja, hogy minden olyan követelést vagy kárt megtérít számunkra (köztük az ilyen követeléssel
vagy kárral kapcsolatos jogi díjakat), amelyeket egy harmadik fél támaszt a Webhely Ön általi
használatából eredő problémával kapcsolatban, beleértve a jelen Felhasználási feltételek
megsértését vagy feltételezett megsértését, törvény vagy valamely harmadik fél jogainak
megsértését.

10.

A KÖZÖLT INFORMÁCIÓKRA VALÓ TÁMASZKODÁS

10.1 Webhelyünk tartalma csak általános információként szolgál. Nem áll szándékunkban olyan
tanácsokat adni, amelyekre támaszkodhat. Mielőtt a Webhelyünk tartalma alapján valamilyen
tevékenységet végez, vagy tartózkodik valamilyen tevékenységtől, professzionális vagy
szakembertől származó tanácsot kell beszereznie.
10.2 Bár az a célunk, hogy a Webhely és tartalma e tartalomnak a Webhelyre való feltöltésekor helytálló
legyen, a Webhely változhat, és az alkalmazandó törvények és rendeletek által megengedett
mértékben nem teszünk olyan (kifejezett vagy hallgatólagos) kijelentéseket, vállalásokat és
garanciákat, amelyek szerint a Webhelyen található információk, illetve tartalmuk pontos, teljes vagy
aktuális.
10.3 A Webhelyen található minden tartalmat „ahogy van” és „ahogyan elérhető” alapon, és a hatályos
törvények és rendeletek által megengedett mértékben mindenféle állítás, vállalás vagy garancia
nélkül nyújtjuk.
10.4 A Webhelyben szereplő információkat nem vagyunk kötelesek frissíteni.
11.

WEBHELYÜNKET FELFÜGGESZTHETJÜK VAGY VISSZAVONHATJUK

11.1 Bár igyekszünk biztosítani, hogy a Webhely, tartalma, a Webhelyen keresztül kínált funkciók és
benne található információk hibátlanok, megszakításmentesek, valamint programhibáktól és
vírusoktól mentesek legyenek, de ezt nem tudjuk szavatolni.
11.2 Nem szavatoljuk és garantáljuk, hogy a Webhely és tartalma mindig elérhető, megszakításmentes
és teljesen működőképes állapotú legyen. Üzleti és működési okokból felfüggeszthetjük vagy
korlátozhatjuk a Webhely egészének vagy bármely részének az elérhetőségét.
11.3 A Webhely elérhetősége ideiglenesen és azonnali hatállyal felfüggeszthető rendszerhiba,
karbantartás, javítás miatt, vagy akaratunktól ésszerűen független okokból.
11.4 A Webhely Magyarország területén élő személyeknek szól. A Webhely elérhetőségét vagy
használatát (beleértve a tartalmát, a rajta keresztül nyújtott funkciókat vagy előnyöket, valamint a
benne található információkat) bizonyos országokban vagy joghatóságokban törvény tilthatja. Ön
felel azért, hogy betartsa annak az országnak valamennyi hatályos törvényét és rendeleteit, ahonnan
a Webhelyet eléri vagy használja. Nem szavatoljuk, hogy a Webhely (beleértve a tartalmát, az általa
kínált funkciókat vagy előnyöket, valamint a benne található információkat) helytálló vagy használatra
alkalmas a Magyarországon kívüli helységekben.
12.

KÖTELEZETTSÉGEINK, HA ÖN FOGYASZTÓ

12.1 Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Webhelyünket kizárólag belföldi és magáncélokra szolgáltatjuk.
Ön vállalja, hogy a Webhelyet nem használja semmilyen kereskedelmi vagy üzleti célra, és nem
felelünk Önnel szemben kieső nyereségért, kieső üzletekért, az üzletmenet megszakításáért vagy
üzleti lehetőségek elvesztéséért.
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12.2 Amennyiben általunk nyújtott hibás digitális tartalom kárt okoz egy Önhöz tartozó eszközben vagy
digitális tartalomban, és ez a nekünk róható fel, mert nem jártunk el kellő gondossággal és
szakértelemmel, akkor vagy kijavítjuk a kárt, vagy kártérítést fizetünk az Ön számára. Nem vagyunk
azonban felelősek azokért a károkért, amelyeket Ön elkerülhetett volna, ha megfogadta volna a
tanácsunkat egy Ön számára díjmentesen felkínált frissítés alkalmazásával, tovább azokért a
károkért sem, amelyeket az okozott, hogy nem követte megfelelően a telepítési útmutatásokat, vagy
ha nem rendelkezett az általunk tanácsolt minimális rendszerkövetelményekkel.
12.3 Semmilyen felelősséggel nem tartozunk Önnel szemben a jelen Felhasználási feltételeknek az
ésszerű akaratunkon kívüli megsértése miatt, beleértve, de nem kizárólagosan a sztrájkokat,
kizárásokat és egyéb munkaügyi vitákat; rendszerek vagy a hálózatokoz való hozzáférés
meghibásodását; valamint az árvizet, tűzvészt, robbanást vagy balesetet.
12.4 Bármilyen ezzel ellentétes rendelkezéstől függetlenül nem zárjuk ki vagy korlátozzuk bármely módon
az Önnel szembeni kötelezettségeinket, ahol ez törvényellenes lenne (például a
gondatlanságunkból, csalásunkból vagy csalárd megtévesztésünkből eredő halálesetekért vagy
személyi sérülésekért). A jelen Felhasználási feltételek semmilyen eleme sem korlátozza a
törvényes jogainkat.
13.

KÖTELEZETTSÉGEINK, HA ÖN VÁLLALKOZÓ

13.1 A 12.4 ponttól függően, és amennyiben a hatályos törvények megengedik, minden felelősséget
kizárunk (beleértve tisztségviselőink, igazgatóink, vezetőink, tagjaink, részvényeseink,
alkalmazottaink, ügynökeink vagy tanácsadóink felelősségét), függetlenül attól, hogy szerződésből,
magánjogi vétkes cselekményből, jogszabályban foglalt kötelezettségből vagy másból ered, illetve a
Webhelyhez való hozzáférésből, annak használatából vagy ezekkel kapcsolatban származott, még
ha ez előrelátható is volt, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:
13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.1.4
13.1.5
13.1.6
13.1.7
13.1.8

a Webhelyben lévő, vagy a Webhellyel kapcsolatos bármely információ vagy anyag
pontatlanságaiból eredő veszteségek;
olyan veszteségek, amelyeket nem a mi mulasztásunk okozott;
a Webhely Ön általi használatából vagy a rá való támaszkodásból eredő veszteségek;
a Webhely bármely okból való elérhetetlenségéből eredő veszteségek;
a Webhelyen tett állításból vagy megállapításból eredő veszteségek;
a Weboldal technikai hibáiból vagy technológiailag káros anyagból eredő veszteségek;
mindenféle üzleti veszteség (beleértve a kieső hasznot, üzletet, jövedelmet,
szerződéseket, elvárt megtakarításokat, adatokat, goodwillt, hírnevet, felesleges
ráfordításokat, az üzletmenet megszakítását vagy üzleti lehetőség kiesését); valamint
minden olyan közvetett vagy következményes veszteséget, amely a Webhely Ön általi
elérésének és használatának kezdetén sem az Ön, sem a mi számunkra nem volt
előrelátható.

13.2 A hatályos törvények által megengedett mértékben kizárunk minden hallgatólagos feltételt,
garanciát, állítást és egyéb olyan feltételt, amely a Webhelyünkre és annak tartalmára vonatkozhat.
13.3 Ön kárpótol és kártalanít minket, valamint tisztségviselőinket, igazgatóinkat, vezetőinket, tagjainkat,
alkalmazottainkat, ügynökeinket és tanácsadóinkat minden olyan veszteség, költség, felelősség és
kiadás alól (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat), amelyek az alábbiakból származnak vagy azokból
erednek:
13.3.1
13.3.2
13.3.3
13.3.4
13.4

a Webhely vagy a Márkavédjegyek Ön általi használata (és a termékek és
szolgáltatások ezzel kapcsolatos használata);
a jelen Felhasználási feltételek Ön általi megsértése;
törvény vagy bármely harmadik fél jogainak megsértése; és/vagy
az Ön által átadott információk általunk történő használata.

Bármilyen ezzel ellentétes rendelkezéstől függetlenül nem zárjuk ki vagy korlátozzuk bármely
módon az Önnel szembeni kötelezettségeinket, ahol ez törvényellenes lenne (például a
gondatlanságunkból, csalásunkból vagy csalárd megtévesztésünkből eredő halálesetekért vagy
személyi sérülésekért).
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14.

HOGYAN HASZNÁLHATJUK A SZEMÉLYES ADATAIT

14.1 Elkötelezettek vagyunk magánéletének megóvása iránt, és az Öntől gyűjtött vagy Ön által részünkre
átadott személyes adatokat csak az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel és rendeletekkel
összhangban használjuk fel.
14.2

15.

További információkért, valamint a személyes adatok felhasználásáról és kapcsolódó témákról,
kérjük,
olvassa
el
Adatvédelmi
tájékoztatónkat,
amely
elérhető
[https://www.durexfootball.com/documents/dpp-hu.pdf]
oldalon,
valamint
a
[https://www.durexfootball.com/documents/cookie-hu.pdf] oldalon található Sütiszabályzatunkat.
A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSAI

15.1 Folyamatosan keressük a jelen Webhely javításának módjait. Ezért fenntartjuk a jogot, hogy a jelen
Felhasználási feltételeket bármikor módosítsuk. Minden ilyen változás a Webhelyre való
felhelyezésükkel lép hatályba. Kérjük, rendszeresen látogassa meg és tekintse meg a jelen
Felhasználási feltételeket, mert ha a jelen Felhasználási feltételek bármilyen változtatásának
felhelyezése után tovább használja a Webhelyet, akkor úgy tekintendő, hogy ezeket a
változtatásokat elfogadta, és ezek kötelezik Önt.
16.

TOVÁBBI FELTÉTELEK, AMELYEK ÖNRE VONATKOZHATNAK

16.1 A jelen Felhasználási feltételek a következő további feltételekre hivatkoznak, amelyek Webhelyünk
Ön általi használatára is vonatkoznak:

16.1.1

Adatvédelmi tájékoztatónk [https://www.durexfootball.com/documents/dpp-hu.pdf],
amely megmagyarázza, hogy az Ön személyes adatait hogyan használjuk, és milyen
jogok illetik meg Önt.

16.1.2

Sütiszabályzatunk [https://www.durexfootball.com/documents/cookie-hu.pdf], amely
tájékoztat a Webhelyünkön található sütikről.

16.1.3

Kiegészítő felhasználási feltételek, amelyek áruk és szolgáltatások vásárlására,
valamint a Webhely és a Márkawebhelyek specifikus részeire vagy funkcióira
vonatkoznak, beleértve a versenyeket, promóciókat vagy egyéb hasonló funkciókat,
amelyek feltételei hivatkozás útján a jelen Felhasználási feltételek részét képezik.
Amikor kölcsönhatásban van velünk és/vagy márkáinkkal a vonatkozó
szolgáltatásokkal kapcsolatban, akkor átirányítjuk a kiegészítő felhasználási
feltételekhez. Kérjük, hogy a vonatkozó felhasználási feltételeket figyelmesen olvassa
el. Ha ellentmondás van a jelen Felhasználási feltételek és azok között a feltételek
között, amelyek a Webhely vagy más Márkawebhelyek útján kínált szolgáltatásra
vonatkoznak, akkor az illető szolgáltatásra vonatkozó feltételek ezen ütközés
mértékében elsőbbséget élveznek.

Mindezek a szabályzatok és feltételek időnként módosulhatnak, és azonnal hatályba lépnek, mihelyt
e változtatások felkerülnek a Webhelyre, vagy más módon a saját feltételeiknek megfelelően (amint
alkalmazható).
17.

ÁLTALÁNOS

17.1 Amennyiben Ön vállalkozó, akkor a jelen Felhasználási feltételek az Ön és mi köztünk a Webhely
használatára vonatkozó teljes megállapodást tartalmazzák. Semmilyen olyan (szóbeli vagy írásos)
állítás, kijelentés vagy indok, amelyeket a jelen (időnként frissített) Felhasználási feltételek nem
tartalmaznak, nem kötelezők Önre és ránk.
17.2 Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezését bíróság vagy hatóság
törvényellenesnek, semmisnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, akkor ezt a
rendelkezést egy olyan másik rendelkezéssel kell felváltani, amely, miközben minden tekintetben
érvényes, a kicserélt rendelkezéshez minél közelebb álló hatást gyakorol.
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17.3 A jelen Felhasználási feltételek Önön és rajtunk (valamint leányvállalatainkon) kívül senki mást nem
szándékoznak jogokkal felruházni. Harmadik fél a jelen Felhasználási feltételek egyik elemét sem
érvényesíttetheti, így (ha az Ön lakóhelye az Egyesült Királyságban van) az 1999. évi Szerződések
(harmadik felek jogai) törvény alapján történő végrehajtás útján sem.
17.4 Amennyiben nem ragaszkodunk azonnal, hogy tegyen meg valamit, amit a jelen Felhasználási
feltételek alapján meg kell tennie, vagy ha késlekedve lépünk fel Ön ellen e Felhasználási feltételek
Ön általi megsértése miatt, akkor ez nem jelenti azt, hogy mindezt nem kell megtennie, és nem
akadályoz meg bennünket abban, hogy későbbi időpontban lépéseket tegyünk Ön ellen.
18.

IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

18.1 Amennyiben Ön és mi köztünk a jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatban bármilyen vita
keletkezik, akkor Magyarország törvényei érvényesek.
18.2 Magyarország bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek minden vita megoldásában (a nem
szerződéses vitákat és igényeket is beleértve), amelyek a jelen Felhasználási feltételek alapján vagy
ezekkel összefüggésben keletkezhetnek.
A jelen Felhasználási feltételeket legutóbb 2018. [ ] -án/-én frissítettük.

UK-611364451.1

18

