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FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK 
Először is köszönetünket szeretnénk kifejezni a termékeink, valamint szolgáltatásaink iránti érdeklődéséjért! 
 
Az alábbiakban a www.artdelineo.com weboldal használatának feltételeit szeretnénk megadni. Az 
említett  weboldal magyar nyelvű felhasználói feltételeit és egyben az ARTDELINEO KFT összes 
szolgáltatását ami ezen az internettes felületen található magyarul, Magyarországra irányulnak de viszont 
Romániából vannak nyújtva. A www.artdelineo.com webhelyet az ARTDELINEO KFT kezeli amelynek az 
azonositó adatai a következőek: 
 
Cégnév:  ARTDELINEO KFT 
Székhely: 400420,   N. Titulescu sugárút 34/70, Kolozsvár, Kolozs megye, Románia 
Egyedi Regisztrációs Kód: (CUI): 411335528 
J120/2066/2019   
EUID: ROONRCJ12/2066/2019 
Jogi képviselő: Attila Jasko 
Telefonszám: +40 744 840 736 
E-mail: artdelineo@gmail.com 
Weboldal: www.artdelineo.com 
 
 
1. A WEBOLDAL HASZNÁLATA 

A www.artdelineo.com elérése, használata és bongészése megegyezik a felhasználó által az alábbi 
feltételek olvasásával, megértésével és elfogadásával. A Felhasználóra  minden olyan személyt értünk, aki 
a honlapunkat használja és navigál benne. Ha nem ért egyet vagy nem ért egyet a jelen webhely használati 
feltételeivel, tisztelettel kérjük, hogy hagyja el honlapunkat, és azonnal lépjen ki belőlle. 

 

2. A SZERZŐI JOG 

A weboldal (www. artdelineo.com) tartalma az  ARTDELINEO KFT. szellemi tulajdonát képezi. A 
webhelyünk tartalma: kép(ek), szöveg(ek), dokumentum(ok), dátum(ok), grafika(ák), program(ok), 
szkript(ek), stb… a Romániai szerzői jogról szóló 8/1996 as törvényrendelet értelmében és a nemzetkőzi 
copyright törvények értelmében a cég tulajdonát képezi. Ezért a webhely (www.artdelineo.com) bármely 
elemének reprodukálása, másolása, tárolása, terjesztése, közzététele, módosítása vagy használata a 
szerző írásbeli engedélye nélkül tilos és a román törvények, valamint a nemzetközi törvények szerint 
büntetendő. (NEMO CENSETUR LEGEM IGNORE). 
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3. KONFIDENCIALITÁS 

Az Ön személyes adatai, mint például a név, cím, telefonszám, az e-mail cím az Európai Unió 679/2016. 
Rendelete, valamint az ARTDELINEO KFT. adatvédelmi irányelvei alapján kerülnek védelemre (lásd az 
Adatvédelmi Irányelvek) és teljes mértékben biztonságban vannak. Minden más kommunikációt, kérést, 
kérdést, javaslatot, megjegyzést vagy más típusú üzenetet nem bizalmasnak kell tekinteni, és a megadott 
szellemi tulajdon nem védi. 

4. A MÓDOSÍTÁS / FELÜLVIZSGÁLAT 

Az ArtDelineo fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor megváltoztassa, módosítsa, frissítse vagy 
teljes mértékben lecserélje  az oldal tartalmát, feltételeit, semmiféle előzetes értesítés nélkül! ! Emiatt 
fontosnak tartjuk és javasoljuk, hogy ahányszor oldalunkra látógat mindig olvassa el az aktualizált 
Felhasználói Feltételeket! 

5. GARANCIA VÁLLALÁS 

A webhely teljes tartalmát (www.artdelineo.com) a webhely adminisztrátor bármikor módosíthatja, vagy 
ha szükségesnek ítéli, teljesen lecserélheti. Ezek a modosítások nem járnak semmiféle garanciavállalással 
részünkről! 

6. FELELŐSSÉG  

Honlapunk használata és a benne történő böngészés teljes métékben a látógató saját felelőségén történik! 
Az ARTDELINEO KFT és leányvállalatai, vagy bármely más, a webhely gyártásában/szolgáltatásában részt 
vevő fél nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely az oldal vagy annak 
tartalmának használatából vagy annak használatából ered. Az ArtDelineo nem vállal felelősséget 
semmilyen kárért vagy vírusért, amely hatással lehet a számítógép(ek) re, eszköz(ök)re és/vagy egyéb 
eszközökre a webhely meglátógatása, használata vagy bármilyen anyag letöltése miatt eről  az oldalról. 
  

 

 

 

 

 

 

Aktualizálva: 14 .06.2019 

 


