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A Kiadó által nyújtott tartalomszolgáltatások csak a Kiadó által meghatározott ügyfélkör (a
továbbiakban: a Felhasználó) számára hozzáférhető szolgáltatások. E szolgáltatások tartalmának – a
felhasználói felületen rendes üzem szerint lehetővé tetteken kívül történő – mindennemű másolása,
továbbadása és a meghatározottnál többszöri felhasználása tilos.
Egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférés előfizetéshez és/vagy regisztrációhoz lehet kötött. A
regisztráció során a Felhasználó olyan információkat is a Kiadó rendelkezésére bocsáthat, melyek
személyes adatoknak minősülnek. A Kiadó, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva
kezeli és tartja nyilván ezen adatokat. A Kiadó tudomására jutott személyes adatokat semmilyen
körülmények között nem tesszük más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve
a hatósági eljárás eseteit.
Amennyiben a Felhasználó harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon más személy
személyes adatait adta meg, vagy egyébként a Kiadó szolgáltatásának használata során kárt okoz,
Kiadó az ebből eredő kárát közvetlenül a Felhasználóval szemben érvényesítheti. Kiadó ezen esetben
minden lehetséges és elvárható segítséget megad az eljárásban részt vevő hatóságoknak a jogsértő
személy személyazonosságának megállapítása céljából.
A Kiadó online szolgáltatása egy hardver és szoftver elemeket is magában foglaló, távközlési eszköz
útján létesített kapcsolatot jelent a Kiadó és a Felhasználó között, melynek során az információ
szolgáltatása harmadik személyek által hozzáférhető, nyilvános hálózat (az Internet) igénybevételével
történik. Kiadó e tényt szem előtt tartva törekszik arra, hogy szolgáltatása minden szempontból
biztonságosnak minősüljön.
Az oldalakon elhelyezett szöveges és egyéb információk a Kiadó szerzői jogi védelem alatt álló saját,
kizárólagos vagy egyéb kiadói, vagy más szerződésén alapuló információi. A szerzői jogi védelem alatt
nem álló közérdekű információkra az adatbázisra vonatkozó jogszabályi védelem az irányadó.
A Kiadó szolgáltatásain található szöveges és egyéb információk, eljárások és megoldások további
felhasználása – beleértve a részben vagy egészben történő reprodukálást is – csak a Kiadó előzetes
írásbeli engedélyével történhet. Ezen engedély hiányában azok semmilyen formában fel nem
használhatók. A Kiadó szolgáltatásainak egyes részeit a Felhasználó kizárólagosan saját felhasználás
céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a
szolgáltatás így többszörözött részének a továbbhasznosítására, terjesztésére, fénymásolására,
átvételére, adatbázisban történő tárolására, harmadik személyek számára elérhetővé tételére, a
tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.
A Kiadó a szolgáltatásai keretében nyújtott információkért, azok helyességéért vagy
valóságtartalmáért, azok hivatalosságáért való felelősségét jelen nyilatkozattal kizárja. Kizár továbbá
a Kiadó bárminemű felelősséget a Felhasználó esetleges olyan káraiért, melyek a Felhasználó azon
magatartásából erednek, melynek alapja az a szolgáltatott információk helyessége, valóságtartalma
vagy hivatalossága. Kiadó szolgáltatásainak használata kizárólag a Felhasználó felelősségére és
kockázatára történik.

A Kiadó évi 99%-os rendelkezésre állás vállalása mellett nem vállal felelősséget szolgáltatásai teljes
egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetésből, illetve
a teljes leállításból eredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért
sem. Kiadó kötelezettséget vállal a Felhasználók lehetőségekhez mért, jóhiszemű, előzetes
tájékoztatására ennek elkerülése érdekében.
Személyes adat akkor kezelhető, ha
•
ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
•
azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi
önkormányzat rendelete elrendeli.
Különleges adatokat a Kiadó semmilyen körülmények között nem kér be és nem tart nyilván.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében lehet, az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan
személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél
elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak
megfelelő tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelhető.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók
össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei
minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adatokat az érintett előzetes és
határozott hozzájárulása nélkül a Kiadó nem szolgáltat ki harmadik félnek.
Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében
külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a
távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózat vagy
egyéb informatikai eszköz útján történik.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott
feldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról,
az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatokat. Az adatkezelő
köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül
írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást
kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem
nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A személyes adatot törölni kell, ha
kezelése jogellenes, ha az érintett kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának
törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az
adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A Kiadó Internetes oldalain jóhiszeműen követi a számítógépes hálózatok általánosan elfogadott
szabályait, a Netikettet.
A Kiadó ügyfélszolgálata a szolgáltatásával vagy az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat,
felhasználói megkereséseket megteheti:
a 06 1 340 2304 vagy 06 1 340 2305 telefonszámon (az ezen a telefonvonalon elhangzó
beszélgetések nem kerülnek rögzítésre); vagy
a helpdesk@orac.hu e-mailcímen.
Minden egyéb, ezen az oldalon nem szabályozott kérdésben a magyar jog az irányadó.
Kiadó fenntartja a jogot, hogy a fentiekben ismertetett szabályozást bármikor, előzetes vagy utólagos
értesítés nélkül megváltoztatassa, esetleg megszüntesse, azzal a kitétellel, hogy Kiadó lehetőségeihez
képest a jóhiszeműség keretein belül igyekszik a Felhasználókat az estleges változásokról időben
tájékoztatni.

