JOGI NYILATKOZAT

Jelen jog nyilatkozat szabályozza a jelen weboldal és az azon rögzített valamennyi dokumentum,
szöveg, cikk, felvétel és egyéb anyag /a továbbiakban együtt: tartalom/ Felhasználó általi használatát,
az alábbiak szerint.
1. A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője: Rábóczki Renáta
Cégnév: Rábóczki Renáta egyéni vállalkozó
Székhely: 2000 Szentendre, Liget u. 8/1.
Adószám: 68412683-1-41
Nyilvántartási szám: 51710020
Nyilvántartást vezető szerv: Belügyminisztérium
Képviselő: Rábóczki Renáta
Telefonszám: 0620 212-00-70
E-mail cím: renzen2@gmail.com,
2. A weboldal felkeresésével, használatának megkezdésével a Felhasználó magára nézve
visszavonhatatlanul kötelezőként elfogadja az alábbiakban rögzített rendelkezéseket.
A jelen jogi nyilatkozat értelmezésében Felhasználó bármely személy, ideértve természetes
személyeket és jogi személyeket akik illetve amelyek a jelen weboldalt felkeresik, azon bármely
tartalmat megtekintenek, függetlenül a megtekintések céljától és számától.
A Felhasználó köteles a weboldal tulajdonosát megkeresni a fenti elérhetőségek egyikén, amennyiben
a jelen jogi nyilatkozat bármely rendelkezésének értelmezése okán kérdése merül fel.
3. A jelen weboldal tartalmát a weboldal tulajdonosa az elvárható legnagyobb gondosság mellett
alakítja.
A weboldal tulajdonosa kizárja felelősségét azért, ha a weboldal olyan okból, amelyért annak
tulajdonosa nem felelős, bármilyen időpontban és időtartamban elérhetetlen vagy csak korlátozottan
elérhető.
A Felhasználó a weboldalon elhelyezett bármely tartalmat kizárólag a saját kockázatára ismer meg,
alkalmaz a gyakorlatban.
A weboldal tulajdonosa kizárja felelősséget a weboldal Felhasználó általi használata, illetve ennek
eredménye által vagy azzal összefüggésben bármilyen módon keletkezett kár vagy sérelemdíj
megfizetése tekintetében.
4. Minden a weboldalon elhelyezett tartalom a Magyarországon hatályos jogszabályok, így különösen
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
és a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerinti védelem alatt áll.
Tilos az oldallal kapcsolatos minden nemű jogellenes cselekmény, visszaélés.
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A weboldal tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos kereskedelmi célokra használni
a weboldalt, illetve annak bármely részét, illetve az azon elhelyezett tartalmat; illetve módosítani a
weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott
dokumentumba, blogba vagy harmadik fél weboldalába).
A jelen pontban rögzített rendelkezés megsértése jogi szankciókat von maga után.
A jelen pontban foglalt rendelkezés megsértője köteles a weboldal tulajdonosának az erre irányuló
felszólítás kézhezvételét követő három munkanapon belül nettó 1.000.000,- Ft-ot azaz Egymillió
Forintot nem teljesítés esetére kikötött kötbér címén megfizetni.
A kötbér megfizetése nem mentesít az okozott kár megtérítése, a személyhez fűződő jogok megsértése
kapcsán sérelemdíj megfizetése, valamint a büntetőjogi felelősségre vonás alól.
5. A személyes adatok kezelésére a jelen weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak
rendelkezéseknek megfelelően kerül sor. A weboldal tulajdonosa tájékoztatja a Felhasználót, hogy az
Adatkezelési Tájékoztató dinamikus jellegű, azaz annak egyoldalú, a weboldal tulajdonosa általi
módosítására bármikor sor kerülhet, figyelemmel különösen a hatályos jogi szabályozás vagy
jogalkalmazói gyakorlat változására.
6. A weboldal tulajdonosa jogosult a jelen Jogi Nyilatkozatot bármikor belátása szerint, az hatályos
jogi szabályozás figyelembevételével módosítani. A jelen Jogi Nyilatkozat tekintetében a magyar
bíróság bír joghatósággal. A jelen Jogi Nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a
Magyarországon hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók.
Szentendre, 2022. január 1.
Renzen Yoga
Rábóczki Renáta
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