LEGAL NOTICE

Please read the following notice carefully. By opening our website, or any page of it, you
accept the content of this declaration.

General Terms and Conditions of Use
This website was created by Máté Gajdos (4028 Debrecen, Dicsőfi Street 5, ground floor apt.
no. 2; tax ID number: 72450408129; hereinafter referred to as the: Service Provider) for the
comfort of the users and in light of the strict quality goals; this site can be visited freely
without entering any information of personal nature.
Please note that the information and data published on the beekeeperjobs.com website - or
available through hyperlinks –are for the purposes of providing information, and change /
may change depending on the decision of the Service Provider. In this regard, the Service
Provider shall not be liable for their accuracy and completeness.
The hyperlinks on this website are only provided for your comfort and ease of use.
Accordingly, the inclusion of any reference on the site does not mean the approval of the
website’s content on the part of the Service Provider. The Service Provider does not assume
any responsibility for the content of the websites accessed via the links or for the links there;
the use of the data and information accessed through this website and hyperlinks is only the
user's responsibility.
The Service Provider’s services can be learned on the website. If you enter any personal data
(e.g. name, address, email address, telephone number, fax number) on this website or on
any other official document that is the property of the Service Provider or comes from him,
using the e-mail address indicated there, you give your consent that the Service Provider can
use and manage them as detailed in the Information on Data Management. The provision of
data is voluntary.
The Service Provider handles the personal data of all natural persons confidential, in
accordance with the legal provisions in force. In respect of the persons who have provided
personal information to the Service Provider as described above, the Service Provider
ensures the security of data and establishes the rules of procedure that are necessary for the
relevant legislative provisions to take effect.
Copyrights
The Service Provider is the sole owner of the website and of the right to the intellectual
property. Any use of all the images and texts on this website, in part or in whole, which
exceeds personal use or has a different purpose - especially their storage, copying, printing,
distribution, and transfer - can only be made with the Service Provider’s prior written
consent.

Trademarks
The logos, graphics, signs, designation and brand names on the beekeeperjobs.com website
are registered trademarks and are owned by the Service Provider. The download, use,
recording, copying, distribution and transfer of the logos, graphics, and brand names from
the website require the prior written consent of the Service Provider.
In the event the copyright protection or trademark protection is violated, the Service
Provider is entitled to apply the protection devices for copyright and trademark infringement
against the infringer as provided by law.

JOGI NYILATKOZAT

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbiakat! A honlapunk, vagy annak bármely
oldalának megnyitása az alábbi jelen nyilatkozatban foglaltak elfogadását jelenti.

Általános Felhasználási Feltételek
Jelen webfelületet Gajdos Máté (4028 Debrecen, Dicsőfi u. 5. Fszt. 2.; Adószám:
72450408129; a továbbiakban, mint Szolgáltató) felhasználói kényelmének és szigorú
minőségcéljainak szem előtt tartásával hozta létre és alakította ki, amely mindenfajta
személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beekeeperjobs.com weboldalon közzétett – illetőleg a
hiperhivatkozásokon keresztül elérhető – információk és adatok tájékoztató jellegűek, és a
Szolgáltató döntésétől függően változnak/változhatnak. Erre tekintettel a Szolgáltató nem
vállal felelősséget azok pontosságáért és teljeskörűségéért.
A weboldalon szereplő hiperhivatkozások csak a könnyebbséget és az Önök kényelmét
szolgálják. Ennek megfelelően egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti a Szolgáltató
jóváhagyását a weboldal tartalmát illetően. A hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak
tartalmáért, és az azokon található hivatkozásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal,
továbbá jelen honlapon és a hiperhivatkozásokon keresztül elért adatok és információk
felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségére történik.
A honlapon megismerhető a Szolgáltató szolgáltatása. Amennyiben a honlapon vagy bármely
más, a Szolgáltató tulajdonát képező vagy tőle származó hivatalos dokumentumon
feltüntetett e-mail címet felhasználva Ön személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím,
telefonszám, fax-szám) ad meg, ezzel hozzájárulását adja, hogy megadott adatait Szolgáltató
az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje és feldolgozza. Az adatszolgáltatás
önkéntes.

A Szolgáltató mindazon természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos
jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Azon személyek tekintetében, akik a fentiek
értelmében személyes adatot adtak meg a Szolgáltató részére, gondoskodik az adatok
biztonságáról, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.
Szerzői jogok
A honlap és az azon található szellemi tulajdonhoz fűződő jog kizárólagos tulajdonosa a
Szolgáltató. A honlapon található minden képi és szöveges tartalom akár részben, akár
egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen
használata – így különösen annak tárolása, másolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása –
kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Védjegyek
A beekeeperjobs.com weboldalon szereplő logók, ábrák, megjelölések, márkanevek
védjegyoltalom alatt állnak, azok a Szolgáltató tulajdonát képezik. A weboldalon elhelyezett
logók, ábrák, márkanevek letöltése, bármilyen célú felhasználása, rögzítése, másolása,
terjesztése, átruházása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.
A szerzői jogi védelem és a védjegyoltalom megsértése esetén a Szolgáltató a jogsértővel
szemben a szerzői jog- és védjegybitorlás miatt a törvényben biztosított oltalmi eszközök
igénybevételére jogosult.

