A 40plusz.hu felhasználási feltételei
1. Felhasználási feltételek
Honlapunk használatakor Ön elfogadja felhasználási feltételeinket attól függetlenül, hogy
azokat elolvasta-e vagy sem, mert a használati feltételek nem ismerete nem mentesít
senkit a felelősség alól. A felhasználási feltételek nem ismerete miatt a felhasználónak
nem lehet semmilyen hivatkozás alapja abban az esetben, ha azokat megszegte és ebből
kifolyólag a 40plusz.hu portálnak és/vagy tulajdonosának/üzemeltetőjének bármilyen
természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi úton kerül
rendezésre.
A 40plusz.hu munkatársai által készített anyagok az Ön informálását szolgálják. Felhívjuk
azonban figyelmét, hogy a portálon és a hírlevélben megjelenő cikkek, információk nem
képezhetik szakmai tanácsok és ajánlások alapját. Az Ön felelőssége, hogy az itt
olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja. A honlapon található adatokért, illetve
információkért, valamint azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért
semmilyen felelősséget nem vállalunk.
A weboldal „kérdezz-felelek” rovata és blogjai moderált tartalmakat közölnek. A moderálás
célja az elvárható minőségű tartalmak közzététele, harmadik személy jogainak védelme,
jogszabályok érvényesülésének biztosítása. A moderátorok jogosultak az egyes
hozzászólások és bejegyzések részleges vagy teljes törlésére, felhasználók
felfüggesztésére, szükség esetén törlésére (ha például a hozzászólás vagy bejegyzés
bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nyíltan rasszista megnyilvánulást
tartalmaz, illetve ha a bejegyzés obszcén, közerkölcsbe ütköző kifejezésű, vagy engedély
nélküli reklámot tartalmaz). A moderátorok jellemzően heti rendszerességgel ellenőrzik a
felhasználók által küldött tartalmakat. Kérjük felhasználóinkat, ha sértő tartalmakat vél
oldalainkon felfedezni, haladéktalanul jelezzék a 40plusz.hu oldalon mindenkor feltüntetett
e-mail címen.
A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően
akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják. A tiltás lehet részleges vagy teljes
körű, ideiglenes vagy végleges kizárás.
A 40plusz.hu felületein megjelenő véleményekért és hozzászólásokért a működtető
semmilyen felelősséget nem vállal. A tartalomért kizárólag az azt elhelyező személy viseli
a következményeket, az abból fakadó vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésének
kötelezettségével egyetemben.
A 40plusz.hu hozzászólásai nyilvánosak, azokat bárki olvashatja. A nem regisztrált
felhasználók csak olvashatják a tartalmakat, a regisztrált felhasználók közzétehetik
véleményüket a moderálási alapelvekben szabályozott módon. A blogokhoz csak
regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá és indíthatnak saját felületet.
Bárki, aki a 40plusz.hu interaktív alkalmazásait használja, elfogadja és tudomásul veszi a
moderálási alapelvekben meghatározott feltételeket is, melyek egységesen vonatkoznak a
blogolókra, az olvasókra, a kérdezz-felelek rovat használóira, a kommentelőkre.
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2. Átvett tartalmak
Az egyéb oldalakról átvett tartalmak és információk helyességéért abban az esetben sem
vállalunk semmilyen jogcímen felelősséget, ha Ön az oldalunkon talált hivatkozáson
keresztül jutott el az adott oldalakra.
A 40plusz.hu tartalmait átvenni csak a médiatulajdonos írásbeli engedélyével lehet.
Engedély nélküli közlés és bárminemű hivatkozás feltüntetése –előzetes értesítést
mellőzve-, minden esetben jogi lépést von maga után.

3. Szerzői jogok
A 40plusz.hu oldal teljes terjedelmében a Media Nexus Kft. szellemi terméke, szerzői
jogvédelem alatt áll, az oldalon megtalálható információk, adatok kizárólag saját
felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatóak ki. Az oldal, vagy egy részének
másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi forgalomba
hozatala tilos. A jogosulatlan felhasználás a mindenkori jogszabályi kitételeknek megfelelő
büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
A 40plusz.hu oldalon fellelhető képek, fotók, videók másolása, nyomtatása,
sokszorosítása, kereskedelmi forgalomba hozatala és saját célú felhasználása tilos. A
jogosulatlan felhasználás a mindenkori jogszabályi kitételeknek megfelelő büntető- és
polgári jogi következményeket von maga után.
A 40plusz.hu domain szerzői jogvédelem alatt áll, felhasználására csak az üzemeltető
Media Nexus Kft. jogosult. A szerzői jogvédelem adat álló tartalmak használatához,
minden esetben az oldal üzemeltetőjének írásbeli hozzájárulása szükséges.
Felügyeleti szervünk: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
telefonszám: +36 1 457 7100
honlap: www.nmhh.hu
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