
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 
 
 
A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy a Felhasználó előzetesen elolvassa és 
elfogadja jelen Nyilatkozat teljes tartalmát. A https://herneu.com/ és aloldalaira történő fellépéssel a 
Felhasználó elismeri, hogy a Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket és feltételeket megismerte és magára nézve 
kötelezőnek fogadja el. A Felhasználó a Honlapot a Nyilatkozatban foglaltak megtartásával szabadon, ingyenesen 
látogathatja anélkül, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot megadna. A Szolgáltató azonban bizonyos 
szolgáltatások igénybevételét adatok megadásához kötheti. 
  
ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK 
 
A Honlapon a személyes adatok megadására nincs lehetőség.  
 
A megrendeléshez szükséges kapcsolatfelvétel a Szolgáltatóval minden esetben önkéntes és az adatkezelés 
jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amelyet adatai megadásakor bocsájt rendelkezésre. A Honlap használata 
a Honlap látogatása során rögzített adatokkal végzett adatkezelések tekintetében a Nyilatkozatban 
meghatározottak elfogadásának, és az itt meghatározott adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.  
A termékek e-mail-en, vagy telefonon történő megrendelése során megadott személyes adatok kezeléséhez 
szükséges hozzájárulást a megrendeléssel egyidejűleg adják meg. A megrendelések során rögzített személyes 
adatok kezelője a Szolgáltató. 
A Szolgáltató a Nyilatkozatban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos magyar jogszabály adatkezelésre 
és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal, különös tekintettel a 
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a kutatás és 
közvetlen üzletszerzés céljait szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének 
védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezmény 
kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit 
szabályozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, valamint az adatvédelmi biztosnak az Internettel összefüggő 
adatkezelések egyes kérdéseiről szóló ajánlására. 
 
A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az általa kezelt adatok és személyes adatok az arra jogosulatlan harmadik 
személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató 
alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. 
  
A fenti adatok kezelésének célja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás, a szolgáltatás, illetve a 
megrendelés teljesítése, kapcsolattartás a Felhasználóval. A szolgáltató az adatokat - az azonosításon kívül - 
legfeljebb anonimizált formában használja fel statisztikai célokra. Az adatokat a Szolgáltató addig tárolja, amíg az 
a Felhasználó nem kéri adatainak törlését. 
  
A Felhasználó köteles a megrendelés során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni. A Felhasználó 
által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen Nyilatkozatban foglalt 
feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén a Szolgáltatónak jogában áll részlegesen vagy teljes 
mértékben felfüggeszteni, vagy megszüntetni a Felhasználó megrendelését. 
  
A Honlapon előfordulhatnak linkek más cégek weboldalaira. A Szolgáltató nem felelős más weboldalak 
titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen Nyilatkozat csak a Szolgáltató által üzemeltetett 
Honlapra vonatkozik. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Felhasználó személyes adatait 
illetéktelenektől megvédje. 
 
A megrendeléssel összefüggésben más személyes adatainak megadása esetén az ilyen személyes adatokat 
továbbító személyt terheli a felelősség az adatkezeléshez (ideértve az adattovábbítást, és a Szolgáltató által a 
személyes adatokkal végzett adatkezelési műveleteket is) szükséges hozzájárulás beszerzéséért, és a jogszerű 
adatkezeléshez szükséges tájékoztatás megadásáért. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a más személyes adataival 
való visszaélés jogellenes. 
  

https://herneu.com/


A Felhasználó megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Szolgáltató számára. A Szolgáltató az 
interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb 
úton bocsátották volna rendelkezésére. Amennyiben a Felhasználó bármely személyes adatát önként eljuttatja 
a Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Szolgáltató - az adott szolgáltatás jellege által 
meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. 
  
A Szolgáltató kijelenti, hogy a rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó 
adatbázis-sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért semmilyen felelősséget nem áll módjában vállalni. 
  
TÁJÉKOZTATÁS 
Az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita 
esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező magyar bíróságok előtt történik. 
A Szolgáltató jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket - a vonatkozó jogszabályok keretein belül 
- bármikor módosíthatja, mely módosításokat Felhasználó a Honlap megnyitásával tudomásul veszi és magára 
nézve kötelezőnek ismeri el. 
  
Amennyiben az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban bármely kérdése vagy észrevétele merül fel, kérjük, 
írjon nekünk. 
 
 
Szolgáltató adatai: 
A szolgáltató neve: Reska Norbert 
A szolgáltató székhelye: Deutschland, 94060  Pocking Passauer straße 100. 
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt 
elektronikus levelezési címe: info@herneu.com 
Adószáma: magyar adószám DE319322573 
Telefonszáma: +4916097533794 
A szerződés nyelve: magyar 
 
 
A tárhely-szolgáltató adatai: 
Cégnév: 3 in 1 Hosting Bt. 
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11 
Levelezési cím, Ügyfélszolgálati iroda: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1. 
Adószám: 22206118-2-13 
Cégjegyzékszám: 13-06-055290 
E-mail: admin@3in1host.com 
Telefonszámok:            
- vezetékes: +36/24/886-491 (csak a lent látható időpontokban!), 
- fax (csak fax!!!): +36/24/998-626 
- mobil: +36/20/988-8155 (csak a lent látható időpontokban!) 
Telefonos ügyfélszolgálat: hétfőtől-csütörtökig: 8.00-tól 16.00-ig, pénteken: 8.00-tól 13.00-ig 

 


