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A Vízcenter Internet oldal felhasználási feltételei 

Az Ön által látogatott weboldalt a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. működteti. 

A weboldal üzemeltetőjének részletes adatai: 

Cégjegyzékszám:  17-10-001241 
Székhely:   7030 Paks, Gagarin u. 1. 
Telefonszám:  (75) 501-701 
Fax:    (75) 501-791 
E-mail:    info@nusz-zrt.hu 

 
A weboldal használatával a jelen szabályzatban leírt használati feltételek 
automatikusan elfogadottaknak tekintendők, ezért kérjük, hogy azokat figyelmesen 
tanulmányozza át. 

Szervereink által rögzített információk: 

Szervereink a weblapra történő belépéskor automatikusan regisztrálják 
felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és 
böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat 
kizárólag személyhez nem kapcsolható módon, összesített és feldolgozott 
(aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, 
minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. Az IP-cím és a 
naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet. 

Cookie-k: 

Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosító fájlt, úgynevezett cookie-t helyezhetnek 
el felhasználóink számítógépén. Ennek megtörténtéről Ön az üzemeltetőtől nem 
kap külön értesítést. A cookie-k kizárólag a felhasználók technikai azonosításának 
megkönnyítését és személyre szabott szolgáltatásaink muködtetését szolgálják, 
azokat más célra nem vesszük igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása – 
amelynek pontos módjáról böngészőjének útmutatója ad eligazítást – 
szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. 

Spamming, elektronikus reklám levelek: 

Az IP címek kivételével a felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például 
e-mail címeket) nem gyűjtünk. Kéretlen tájékoztató anyagokat nem küldünk, a 
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weblap használata során esetlegesen keletkező személyes adatokat nem 
kapcsoljuk össze a felhasználóról rendelkezésünkre álló más adatokkal. 

Linkek: 

Oldalunkon egyéb webhelyekre vezető utalások (linkek) találhatók, amelyeket más 
szolgáltató üzemeltet. Ez utóbbiak működéséért és tartalomváltozásáért az 
üzemeltető nem vállal felelősséget. 

A felelősség kizárása: 

A szolgáltató a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, azok keretei 
között kizár minden felelősséget, amely a weblap működtetésével kapcsolatban a 
felhasználóval szemben felmerülhet. 

Szerzői jogok: 

A weboldalon található hírek, információk a törvény adta keretek között 
felhasználhatók, tájékoztatási célból újraidézhetők. A weboldal egyéb tartalma a 
szolgáltató szellemi alkotása, amelyet tilos újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, 
előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy 
kereskedelmi célzattal felhasználni. 

 


