Médianyilatkozat
1. A Kiadó adatai:
Privátbankár.hu Kft.
1011 Budapest, Hunyadi János út 23/B.
Levélcím: 1011 Budapest, Jégverem u. 6. 2/1.
Tel.: (06-1) 225-0042
Nyilvántartása vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám:01-09-689082
Adószám: 12494086-2-41
2. Adatkezelési szabályzat
A
Privátbankár.hu
Kft.
adatkezelési
szabályzatai
a
https://piacesprofit.hu/adatvedelmi-tajekoztatoink/
linken
érhetők
el
termékenként és célonként pontosan megfogalmazva. Amennyiben
adatkezelési szabályzatainkra kíváncsi, kérjük, a fenti linkre kattintva
látogasson el vonatkozó aloldalunkra.
3. Vonatkozó jogszabályok
Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységét a mindenkor hatályos
jogszabályok szerint végzi. A jelen Médianyilatkozat kiadásakor kiemelten
fontosnak tekintendők az alábbiak:





2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről. (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról.

4. Általános adatkezelési alapelvek a Privátbankár.hu Kft. adatkezelése
során
A Privátbankár.hu Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak
védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési
jogának tiszteletben tartását. A Privátbankár.hu Kft. a személyes adatokat
bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
5. Ügyfélkapcsolat
Amennyiben
cégünkkel,
adatkezelésünkkel
vagy
szolgáltatásaink
igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon
megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.

6. Szerzői jogi rendelkezések
A www.autoblog.hu (Autoblog online magazin) bármely részének másolásával
és terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva. Tilos a lap elektronikus
tárolása, feldolgozása és értékesítése a Privátbankár.hu Kft. előzetes írásos
hozzájárulása nélkül. A honlapon látható fotók szerzői jogvédelem alatt állnak.
Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni,
sugározni, vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni, a
személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével.
Jogsértés esetén Kiadó minden esetben fellép a jogsértővel szemben a
hatályos jogszabályok szerinti eszközöket használva.
7. Felelősség kizárása
A Kiadó a hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal.
8. ÁSZF
A Kiadó által meghirdetett Általános Szerződési Feltételek a Kiadó egyes
termékeire vonatkozóan az alábbi linken érhetők el:
Online ÁSZF
Konferencia ÁSZF
Print ÁSZF

