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A használat feltételei 
Amennyiben használni szándékozik bármely, a YMC Your Media Company, PIXMAN Corporation 
weblapján megjelenő anyagot vagy információt, kérjük olvassa el a használat feltételeit. Ne feledje, ha 
meglátogatja és/vagy használja weboldalunkat (például reprodukál valamilyen információt, regisztrál, 
vagy részt vesz játékainkban), ezzel elfogadja a használat feltételeit. Amennyiben nem ért egyet a 
használati feltételekkel, kérjük, kapcsolódjon le, és ne használja weblapunkat.  

Általános  
Ez a weblap és a kapcsolódó oldalak (együtt "a weblap") a YMC Your Media Company, PIXMAN 
Corporation által publikált és karbantartott weblap. A weblap használatával elfogadja az ebben a jogi 
feljegyzésben ismertetett feltételeket és kondíciókat ("A használat feltételei"). Ha nem ért egyet a 
Használat feltételeivel, kérjük, ne használja a weblapot. Időről időre megváltoztathatjuk a Használat 
feltételeit. Ezért célszerű a weblap meglátogatásakor megnézni ezeket az oldalakat is. Ha Ön tovább 
használja a weblapot, miután megváltoztattuk a Használat feltételeit, ez azt is jelenti, hogy elfogadja 
az új használati feltételeket. Termékeink és szolgáltatásaink elérhetősége A weblapon bemutatott 
márkák, termékek és szolgáltatások nem biztos, hogy hozzáférhetőek az Ön régiójában. A hivatkozás 
az ilyen termékekre és szolgáltatásokra a weblapon csak információs céllal történik, és nem jelenti 
vagy garantálja, hogy ezek a termékek és szolgáltatások elérhetőek az Ön régiójában vagy másutt.  

Tulajdonjog  
A weblapon megjelenő márkajelek, logók és emblémák a jogtulajdonosok tulajdonát képezik. A 
weblapon található minden egyéb anyag, beleértve a Flash-állományokat, szöveget és grafikát, 
parancsgombot, kulcsszót, a YMC Your Media Company, PIXMAN Corporation jogi oltalma alatt áll. 
A Flash-állományok visszafejtése és újrafelhasználása azok szerzői jogának megsértését jelenti. Az itt 
meghatározottaktól eltérően nem használhatja a weblap tartalmát. A YMC Your Media Company, 
PIXMAN Corporation előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek 
(szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videó-anyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) 
feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - 
merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így 
többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, 
letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.  

Az YMC Your Media Company, PIXMAN Corporation oldalai teljes egészében, a reklámokkal, 
hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított 
részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a YMC Your Media 
Company, PIXMAN Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz 
technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.  
A pixman.hu domainnév, valamint az " pixman.hu" név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban 
részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag az YMC Your Media Company, előzetes 
és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges. 

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az YMC Your 
Media Company, PIXMAN Corporation követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának 
megtérítését. Ezeknek a feltételeknek a megszegése sértheti a mi, vagy tartalomszolgáltatóink 
szellemi alkotáshoz fűződő jogait, így a YMC Your Media Company, PIXMAN Corporation 
tartalomszolgáltatói jogaik védelme érdekében jogi lépésekhez folyamodhatnak. A tartalmat 
elolvashatja és kinyomtathatja, a dokumentumokat szétoszthatja, feltéve, hogy csak információs, és 
nem kereskedelmi céllal teszi, és minden alkalommal, amikor a dokumentumot használja, hivatkozik a 
PIXMAN névre. Semmit nem cserélhet ki, nem módosíthat, értékesíthet a weblapról. A nyilvánosnak 
minősített újságcikkek és egyéb dokumentumok az információ forrásának megjelölésével 
felhasználhatók a nyilvános kommunikáció során. Ha Ön küld valamilyen anyagot elektronikus 
levélben vagy más egyéb úton a weblapra, minden ilyen kommunikációt, ha a kiterjesztése nincsen 
másként címkézve, nem titkosan és nem sajátként kezelünk. A YMC Your Media Company, PIXMAN 
Corporation szabadon, ellenszolgáltatás nélkül használhat bármely koncepciót, ötletet, know-how-t, 
technikát, amelyet a weblapra bármilyen célból küldött üzenet tartalmaz. Viszont Ön beleegyezik, és 
megérti, hogy a YMC Your Media Company, PIXMAN Corporation nem köteles felhasználni ezeket 
az ötleteket vagy anyagokat, és Önnek nincs joga kikényszeríteni a használatot.  



Linkek 
Kényelme érdekében a weblap tartalmazhat kapcsolatokat más internetes weblapokhoz, amelyek 
harmadik fél tulajdonában és kezelésében vannak. Ne feledje, hogy ezek a kapcsolt oldalak nem a mi 
ellenőrzésünk alatt állnak, ezért a YMC Your Media Company, PIXMAN Corporation semmilyen 
felelősséget nem vállal az ilyen kapcsolt oldalak tartalmáért. A weblapra mutató linkek letilthatók a 
YMC Your Media Company, PIXMAN Corporation beleegyezése nélkül. A linkek nem hoznak létre, 
és nem is szándékoznak létrehozni vagy alapítani semmilyen jogi kapcsolatot a YMC Your Media 
Company, PIXMAN Corporation és bármely harmadik fél között. A YMC Your Media Company, 
PIXMAN Corporation nem vállal még részleges kötelezettséget, felelősséget sem harmadik fél által 
közölt tartalomért, javaslatért, állításért, termékért vagy szolgáltatásért vagy termékére illetve 
szolgáltatására vonatkozó jóváhagyásért, jótállásért, szavatosságért, teljesítmény-paraméterekért 
vagy minőségért. A WEBLAP TARTALMAZHAT TECHNIKAI PONTATLANSÁGOKAT ILLETVE 
SAJTÓHIBÁKAT. A YMC Media Company, PIXMAN Corporation FENNTARTJA A JOGÁT AZ 
ILYEN HIBÁK KIJAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A WEBLAP TARTALMÁNAK SZÜKSÉG SZERINTI, 
ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜLI MEGVÁLTOZTATÁSÁRA.  

Az információk védelme 
Az internetes adatátvitel soha nem teljesen titkos és biztonságos. Ön megérti, hogy bármely üzenet, 
információ, amelyet weblapunkra küld, mások által elfogható és elolvasható. Ha megosztja 
számítógépét másokkal, munkája végeztével lépjen ki a weblapról és zárja be a böngészőablakot.  

Online magatartás 
Ha Ön továbbadja a weblap tartalmát, vagy megjegyzéseket fűz hozzá, garantálnia kell számunkra a 
változtatás, másolás, terjesztés, és a származtatott anyagok elkészítésének, döntésünk szerinti 
formában az általunk választott médiumon való publikálásának jogát. Ön így is teljes mértékben 
felelős a weblapon elvégzett műveletekért. Alább felsorolunk a teljesség igénye nélkül néhány 
jogsértést, amelyek a weblaphoz való hozzáférés felfüggesztését eredményezhetik: 1. Illegális, 
szeméremsértő, rágalmazó tartalom közzététele. 2. Más felhasználók bármely, nem kívánatos módon 
történő izgatása, fenyegetése, akadályozása vagy zavarása. 3. Becsületsértő, valakinek hátrányt 
okozó, fenyegető, zaklató, gyalázkodó, rasszista vagy etnikailag sértő, ízléstelen, nyíltan szexuális, 
szeméremsértő, becsmérlő vagy visszataszító tartalom továbbítása vagy terjesztésének elősegítése. 
4. Közönséges, goromba nyelvezet használata. 5. Színlelni más személyazonosságát. Nem 
megengedett kiadnia magát más felhasználónak vagy más személynek. 6. Hirdetést vagy 
reklámanyagot publikálni. 7. Vírust vagy ártalmas komponenst feltölteni. 8. Megszakítani vagy 
megkísérelni megszakítani a weblap működését. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor eltávolítsuk a fent 
megjelölt, de arra nem korlátozódó standardokat megsértő tartalmat. Nem vagyunk felelősek 
semmilyen kifogásolható anyagért, amellyel esetleg találkozik a weblap meglátogatásakor.  

Kártérítés  
Sem a YMC Your Media Company, PIXMAN Corporation e sem azok, akik segítségünkre voltak a 
weblap létrehozásában, elkészítésében, szállításában és/vagy karbantartásában, nem felelősek 
semmilyen kárért, amit a weblap használata okozhatott. Ez magában foglalja a közvetlen, 
következményként elszenvedett, közvetett, vagy büntetésből adódó károkat, ügyvédi díjakat, amelyek 
a weblapra való belépés és használata következtében merültek fel. Tehát teljes egészében Ön a 
felelős a weblap használatából eredő következményekért. Kártalanítja, védi és ártatlannak tartja a 
YMC Your Media Company, PIXMAN Corporation, a tartalomszolgáltatókat, licencadókat, licenc 
engedélyeseket, hivatalnokokat és anya cégeket (együtt "Biztosított felek") minden felelősséggel, 
követeléssel és kártérítéssel szemben, beleértve bármely ügyvédi költséget, amelyeket a Biztosított 
felek szenvednek el a használati feltételek, garanciák, megállapodások Ön által történő megszegése 
miatt. Minden tőlünk telhetőt megteszünk a weblapon található információk pontosságáért. Miután a 
médium természetéből adódóan a kiesés kockázata nagy, a felelősséget kizárjuk az alább leírtak 
szerint.  

 

 

 



Bizalmas jelleg 

Általános  
Személyes adatainak weblapunkon történő megadásával Ön teljes mértékben megértette és 
egyértelműen hozzájárul személyes adatainak a titoktartási nyilatkozatban ("Titoktartási feltételek") 
vázolt feltételek és kikötések melletti gyűjtéséhez, felhasználásához és továbbításához. Ha nem ért 
egyet ezekkel a Titoktartási feltételekkel, ne használja weblapunkat. Továbbá fenntartjuk a Titoktartási 
feltételek bármely időpontban történő megváltoztatásának jogát. Személyes adatok és egyéb 
felhasználói információk gyűjtése A YMC Your Media Company, PIXMAN Corporation személyes 
adatokat csak feljogosított alapon és olyan esetekben gyűjt, amikor az szükséges számára egy Ön 
által kívánt funkció illetve tevékenység megvalósításához, vagy hozzáférést biztosítani termékeink 
vagy szolgáltatásaink igénybevételéhez. Ezeket az információkat mindig csak törvényes és korrekt 
módon gyűjtjük. A feltétlenül szükséges adatok beírását * vagy hasonló jellel jelöljük a weblapon. A 
YMC Your Media Company, PIXMAN Corporation kérhet nem kötelező információkat is, bővítve 
ezzel a felhasználóról alkotott ismereteit, felhasználva az adatokat direkt marketing kampányok 
szervezéséhez, vagy vita-meghívásokhoz. Szabadon dönthet, hogy válaszol-e ezekre a kiegészítő 
kérdésekre.  

A személyes adatok használata és nyilvánosságra hozatala  
A weblapon közölt személyes adatokat a szándékolt és körültekintő módon kezeljük. Az előzőekben 
említett korlátozások nélkül, a kért célra és a kérdésben szereplő funkcióhoz használjuk és fedjük fel 
személyes adatait, hozzáférést biztosítva termékeinkhez, szolgáltatásainkhoz, vagy a weblap 
megfelelő részén specifikált célra használjuk az információkat. A YMC Your Media Company, 
PIXMAN Corporation mindig fenntartja a jogot a személyes adatok felhasználásával termékeire és 
szolgáltatásaira vonatkozó bármilyen direkt marketing kampány szervezésére. Továbbá a YMC Your 
Media Company, PIXMAN Corporation kombinálhatja a weblapon megadott személyes adatokat 
más, Öntől vagy harmadik partnertől begyűjtött információkkal annak érdekében, hogy hatékonyabban 
építhessük fel weblapunkat, szolgáltatásainkat, tevékenységünket, termékeinket, és Önnek szóló 
ajánlatainkat.  

A személyes adatok megsemmisítése és aktualizálása 
Az általunk tárolt személyes adatokra nincs tovább szükségünk semmilyen más célból, amint azt 
kinyilvánítottuk "A személyes adatok használata és nyilvánosságra hozatala" című szakaszban. 
Kötelezettséget vállalunk az indokolt időszak elmúltával a személyes adatok megsemmisítésére vagy 
azonosíthatatlanságához vezető lépések megtételére. A "Személyes adatok használata és 
nyilvánosságra hozatala" címen fentebb ismertetet céloktól eltérően a YMC Your Media Company, 
PIXMAN Corporation nem továbbítja (másként, mint irányítási céllal) harmadik félnek a weblapján Ön 
által megadott személyes adatokat, kivéve (a) az Ön beleegyezésével, (b) jogi, bírósági felkérésre, (c) 
olyan személyeket vagy cégeket, akikkel a YMC Your Media Company, PIXMAN Corporation 
szerződés alapján végezteti weblapjának vagy üzleti folyamatainak módosítását, (d) vagy akikről mi 
biztonsággal hisszük, hogy törvényesen, kötelező séma vagy a személyes adatok megfelelő szintű 
védelmére vonatkozóan szerződésben foglalt előírások alapján kezelik az adatokat.  

Minőség 
Vállajuk, hogy minden ésszerű lépést megteszünk az általunk összegyűjtött személyes adatok 
pontossága, teljessége és aktualitása érdekében. Mindemellett az Ön kötelessége a közlés 
pillanatában pontos, teljes és aktuális személyes adatok biztosítása. Amennyiben később veszi észre, 
hogy a közölt személyes adatok nem pontosak, nem teljesek, illetve nem aktuálisak, írásos 
feljegyzésére megteszünk minden szükséges lépést adatainak helyesbítése érdekében.  

Biztonság  
Bár a YMC Your Media Company, PIXMAN Corporation nem garantálhatja, hogy soha nem történik 
illetéktelen hozzáférés, biztos lehet benne, hogy a YMC Your Media Company, PIXMAN 
Corporation megfelelő technológia és belső szabályozás révén komoly erőfeszítéseket tesz a 
személyes adatok biztonságának fokozása és az illetéktelen hozzáférések megelőzése érdekében.  

 



A szavatosság és a keletkezett károk elhárítása  
ÖN A SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA A WEBLAPOT. A WEBLAPOT (BELEÉRTVE AZ 
ÖSSZES TARTALMAT ÉS FUNKCIÓT, AMELYEK HOZZÁFÉRHETŐK A WEBLAPON KERESZTÜL) 
ÚGY SZOLGÁLTATJUK, "AHOGY VAN" , ÉS "AHOGY ELÉRHETŐ". A JOG TELJES 
KITERJESZTÉSEKÉNT, A WEBLAP TARTALMÁRA VONATKOZÓAN A YMC Media Company, 
PIXMAN Corporation NEM ÁLLÍTJA VAGY GARANTÁLJA (1) A PONTOSSÁGÁT, FORGALOMBA 
HOZHATÓSÁGÁT, KONKRÉT CÉLRAVALÓ ALKALMAZHATÓSÁGÁT, A WEBLAPON PUBLIKÁLT 
VAGY RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ TARTALOM SÉRTETLENSÉGÉT; (2) A WEBLAPOT 
SZOLGÁLTATÓ SZERVER VÍRUSMENTESSÉGÉT VAGY, HOGY A SZERVER NEM TARTALMAZ 
MÁS OLYAN KOMPONENSEKET, AMELYEK KÉPESEK FERTŐZNI, ÁRTANI, KÁRT OKOZNI 
SZÁMÍTÓGÉPÉBEN VAGY EGYÉB ESZKÖZÉBEN, AMELLYEL ELÉRI, BÖNGÉSZI VAGY LETÖLT 
A WEBLAPRÓL, VAGY MÁS EGYÉB MÓDOK HASZNÁLJA A WEBOLDALT. SEMMILYEN 
ESETBEN SEM, BELEÉRTVE, DE ARRA NEM KORLÁTOZÓDVA A YMC Media Company, 
PIXMAN Corporation GONDATLANSÁGÁT, A YMC Media Company, PIXMAN Corporation NEM 
FELELŐS SEMMILYEN KÖVETKEZMÉNYKÉNT ELSZENVEDETT, KÖZVETLEN, VÉLETLEN, 
KÖZVETETT VAGY SPECIÁLIS KÁRÉRT, AMELY (A) A WEBLAP HASZNÁLATÁBÓL, (B) 
HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL (C) A TARTALOM VAGY FUNKCIÓK HIBÁS VOLTÁBÓL VAGY 
AKTUALITÁSÁNAK HIÁNYÁBÓL EREDNEK, MÉGHA A YMC Media Company, PIXMAN 
Corporation VAGY FELJOGOSÍTOTT KÉPVISELŐJÉT FIGYELMEZTETTÉK IS A KÁR 
LEHETŐSÉGÉRE. BIZONYOS JOGRENDSZEREKBEN NEM MEGENGEDETT A VÉLETLEN VAGY 
KÖVETKEZMÉNY KÁROK KIZÁRÁSA VAGY KORLÁTOZÁSA, ÍGY LEHET, HOGY A FENTI 
KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK ÖNRE NÉZVE NEM ÉRVÉNYESEK.  

 


