Az arwentorna.hu (Németh Tünde) szerzői
jogai









Az ARWEN torna honlapjának, a www.arwentorna.hu weboldalnak teljes tartalma
szerzői jogvédelem alá esik.
A www.arwentorna.hu honlapon található képeket, fotókat, grafikai elemeket,
piktogramokat, térképeket, grafikonokat, szöveges tartalmakat, programokat,
számítógépes alkalmazásokat, eljárásokat, dokumentációkat, adatszerkezeteket, egyéb
adatokat hazai és nemzetközi szerzői jogok védik. Ezen tartalmak közlése,
feldolgozása esetén a pontos adatforrás megjelenítése mellett az oldal szerzőjének
(Németh Tünde) előzetes írásbeli engedélye szükséges. A www.arwentorna.hu
weboldal tartalmát látogatóink letölthetik, képernyőjükön megjeleníthetik,
kinyomtathatnak oldalakat, de azokat nem sokszorosíthatják. A felhasználók a lap
tartalmát, illetve annak részeit kizárólag saját felhasználásra, személyes célra
alkalmazhatják.
Tilos a szerző (Németh Tünde) előzetes írásbeli engedélye nélkül a
www.arwentorna.hu bármely részét kereskedelmi forgalomba hozni, feldolgozva
értékesíteni, azok felhasználásával anyagi, erkölcsi, illetve egyéb, anyagiakban nem
mérhető bármely jellegű profitot eredményezni.
A közérdekű adatok kivételével tilos a szerző (Németh Tünde) előzetes írásbeli
engedélye nélkül a lap tartalmát, többszörözve terjeszteni, adatbázisban tárolni,
technikai művelet segítségével bármely részét nyilvánosságra hozni, illetőleg akár
változatlan formában újraközvetíteni.
A "www.arwentorna.hu" és az "ARWEN Torna" elnevezések védjegyek; Németh
Tünde tulajdonát képezik, ezért felhasználásuk írásbeli engedélyhez kötött. A
"www.arwentorna.hu" és az "ARWEN Torna" elnevezéseket senki nem használhatja
fel gazdasági, üzleti célra, megtévesztésre vagy a tulajdonos és a honlap lejáratására.

Hivatkozások a www.arwentorna.hu honlapra






Az szerző (Németh Tünde) kizárólag akkor járul hozzá a www.arwentorna.hu
portáljára mutató internetes hivatkozás (link) elhelyezéséhez, ha a linket tartalmazó
weboldal témája nem erotikus és összeegyeztethető az alkotmányos jogrenddel.
Az ARWEN Torna portál egyes oldalai abban az esetben láttathatók más honlap
részeként, ha a hivatkozás során a kiválasztott www.arwentorna.hu oldalnak sem a
szerkezetében (beleértve a fejlécet is, amely az ARWEN Torna nevét és logóját
tartalmazza), sem a tartalmában nem történik semmiféle változtatás.
Az szerző (Németh Tünde) fenntartja a jogot az aloldalak címének (URL-jének)
megváltoztatására.

Felelősségvállalás




Az oldalakon szereplő linkek egy része más honlapokra vezet, melyeket más
tulajdonosok üzemeltetnek, ezért a szerző (Németh Tünde) nem garantálja azok
tartalmát és elérhetőségét.
A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk
pontosak, frissek és teljesek legyenek, de kizárják felelősségüket bármely, ezen
információk használatából adódó kár bekövetkezése esetén.

Hirdetés és szponzorálás


Az oldalak tartalmazhatnak hirdetést, vagy szponzorok által elhelyezett egyéb
tartalmakat. A hirdetők és a szponzorok felelősek az általuk megjelenített információ
hitelességéért és jogi megfeleléséért. A szerző (Németh Tünde) minden ezzel
kapcsolatos felelősséget elhárít magától.

A szerzői jogokat sértő cselekmények az elkövető polgári, illetve büntetőjogi felelősségének
megállapítását vonják maguk után.
Az írásbeli hozzájárulások kérését az arwentorna@gmail.com e-mail címre várjuk!

