FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
A www.zeneháza.com honlap („Honlap”) üzemeltetője az Városliget Zrt.
(székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 41., cégjegyzékszám: 01-10-047989;
“Üzemeltető”). A Honlap látogatói („Látogatók”) a Honlap használatával
elfogadják a jelen felhasználási feltételeket.
A Honlap használatára és a jelen feltételekre a magyar jog az irányadó. A Honlap
kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelően, mások és az Üzemeltető
jogainak tiszteletben tartásával használható.
Az Üzemeltető a Honlap hozzáférhető tételével ingyenes felhasználási jogot
biztosít a Látogatók számára, a jelen feltételek szerint. Az Üzemeltető fenntartja a
jogot, hogy a Honlap bármely részét, bármikor megváltoztassa vagy törölje.
A Honlap megjelenése, tartalma (így különösen, de nem kizárólagosan bármely
design, látványterv, fotó, videó, grafika és egyéb szerzői mű) teljes egészében
szerzői jogvédelem alá esik. Az Üzemeltető fenntart minden jogot a Honlap
bármely részének, bármilyen módszerrel történő többszörözésével és
nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban. Tilos a Honlap forráskódját, adatbázisát
jogszerűtlen módon megszerezni, visszafejteni, vagy erre törekedni.
A Honlap domainje az Üzemeltető kizárólagos tulajdona, mellyel kapcsolatos
jogait az Üzemeltető fenntartja
Az Üzemeltető pontos információk közlésére törekszik, de a pontatlan, hibás
információkból eredő károkért felelősséggel nem tartozik. Az Üzemeltető nem
felelős a Website meghibásodásáért, és nem garantálja, hogy a szolgáltatás mentes
a vírusoktól. A Látogatók vállalják a Honlap használatából eredő kockázatot,
beleértve az eszközeik meghibásodásáből eredő károkat is.
Az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a Honlapon elhelyezett linkeken
keresztül elérhető más honlapok tartalmáért.
Jelen feltételeket az Üzemeltető bármikor jogosult egyoldalúan módosítani.

Adatvédelem, Sütik használatával kapcsolatos tájékoztatás
Az Üzemeltető a Honlap használatával összefüggésben a Látogató azonosítására
alkalmas személyes adatokat nem kér, kezel, tárol vagy továbbít.

A Honlap a Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére.
A Google Analytics rendszere ún. sütiket (cookie-kat), azaz egyszerű, rövid,
kisméretű szöveges fájlokat tárol el a Látogatók eszközein és ezek segítségével
elemzi a Honlap látogatottságát. A sütikben rögzített látogatottsági adatok (a
látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google szervereire kerülnek
átvitelre és tárolásra. A továbbított adatok a Látogatók azonosítására nem
alkalmasak. A Honlap használatával a Látogatók kifejezetten beleegyeznek, hogy a
Google feldolgozhatja Honlap használatából eredő adatokat.
A sütik telepítése, használata megakadályozható, törlésük lehetséges a böngésző
megfelelő beállításaival. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a Honlap bizonyos
funkciói esetleg nem vagy csak hiányosan, hibásan használhatók.

