
 

 

Jelen weboldalt az Organet Angol Online Nyelvstúdió 
(Mizsei Márk, egyéni vállalkozó, adószám: 69500637-1-41) kezeli. 

 

A webhely használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat 
szabályozza a webhely és a rajta szereplő valamennyi anyag és szolgáltatás Ön általi használatát. 

A webhely megnyitásával Ön elfogadja, hogy jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért 
egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a webhelyet, sem az azon keresztül elérhető 
szolgáltatásokat. 

 
A webhely látogatásával Ön korlátozás és fenntartás nélkül tudomásul veszi, hogy információink 

igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló, valamint a szerzői jogról szóló magyar törvényi és egyéb szabályozásnak. 

A webhely tartalmához történő hozzáférés igénybevételekor, és az oldalak böngészésével 
egyidejűleg Ön korlátozás és fenntartás nélkül – függetlenül attól, hogy azokat végigolvasta-e 
vagy sem – tudomásul veszi és elfogadja a nyilatkozatban foglalt feltételeket. A felhasználási 

feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól. 
 

Ön a webhely látogatásával egyidejűleg egyetért azzal, hogy szükséges mértékben adatokat 
szolgáltasson a webhely kezelője számára. Tudomásul veszi, hogy a webhely látogatásának 

feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntesnek minősülő szolgáltatása, 
valamint az, hogy az adatszolgáltatás keretében a webhely által kínált bizonyos szolgáltatások 
(pl. ingyenes szintfelmérő tesztek) igénybevételéhez regisztrációs és egyéb 

formanyomtatványok, űrlapok kitöltésére lehet szükség. 
 

Az Organet Angol Online Nyelvstúdió az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, 
kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során az 
Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag az Organet Angol Online Nyelvstúdió 

munkatársai férhetnek hozzá, valamint az Ön személyes adatait az Organet Angol Online 
Nyelvstúdió – a törvényes kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személyek 

tudomására, azt az előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, míg az egyéb személyesnek nem 
minősülő adatait szabadon használhatja fel. 

 
A webhelyen található valamennyi információ – ideértve az oldal általános megjelenésére és 
hangulatára vonatkozó valamennyi információt, valamint minden képi és szöveges tartalmat is, 

különös tekintettel magára az Organet-módszerre – szerzői és iparjogvédelmi oltalom alatt 
állnak, a webhely szerzői jogi műnek minősül. A vonatkozó jogok – különös tekintettel a 

többszörözésre, terjesztésre, átdolgozásra – kizárólag az Organet Angol Online Nyelvstúdiót 
illetik meg. A jogosulatlan felhasználás büntető-és polgári jogi következményeket von maga után. 

Az Organet Angol Online Nyelvstúdió követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának 
megtérítését. 
 

A weboldal tartalmát az Organet Angol Online Nyelvstúdió a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően állította össze, azonban fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a honlapon 

megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, átírja, vagy elérhetőségüket megszüntesse. Az 
Organet Angol Online Nyelvstúdió nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért, teljes 
körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, továbbá nem garantálja, illetve nem nyújt 

semmiféle biztosítékot arra nézve, hogy a honlaphoz való hozzáférés permanens vagy hibamentes 
lesz.  

 



 

 

Ön az Organet Angol Online Nyelvstúdió oldaláról kizárólag személyes használatra tölthet le, 
jeleníthet meg bármely formában információt a szerzői jogra vonatkozó törvény rendelkezéseivel 
összhangban, és az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlen és közvetett 

módon sem szolgálhatja. Az ilyen módon felhasznált információ, adat esetében továbbra is 
kötelező feltüntetni és megőrizni a szerzői jogra és más szellemi tulajdonjogra vonatkozó 

utalásokat. A webhelyen található irományok szabad felhasználás körébe tartozó idézésekor meg 
kell nevezni a forrást, illetve a mű szerzőjét. 
Az Organet Angol Online Nyelvstúdió előzetes írásbeli engedélye nélkül a portál teljes tartalmát 

Ön vagy más harmadik személyek nyilvános vagy kereskedelmi célra sem részben, sem egészben 
nem használhatják fel, nem módosíthatják. A saját célra történő szabad felhasználáson túli – pl. 

kereskedelmi célú – másolás, többszörözés, újra nyilvánossághoz történő közvetítés, a webhely 
tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, 

felhasználása, feldolgozása, értékesítése az Organet Angol Online Nyelvstúdió mint szerző 
előzetes írásos hozzájárulása nélkül szigorúan tilos. 
 

Ön tudomásul veszi, hogy felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér 
illeti meg. A kötbér összege mondatonként 5000.- Ft, képenként 50.000.- Ft, videónként bruttó 

150.000.- Ft. 
 

A webhelyen szereplő nevek, védett nevek, domain nevek az Organet Angol Online Nyelvstúdió 
tulajdonai, azokkal kapcsolatban minden jogot fenntart magának és azokat üzleti céllal senki sem 
használhatja fel. 

 
Amennyiben bármilyen kérdése vagy panasza merül fel a weboldallal kapcsolatban, a következő 

elérhetőségek egyikén forduljon hozzánk bizalommal! 
E-mail cím: angolnyelvsuli@gmail.com 
Telefonszám: 06 30 953 10 74 

 
Az Organet Angol Online Nyelvstúdió fenntartja a jogot jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés 

nélküli módosítására és megváltoztatására. Jelen jogi nyilatkozatra, annak Ön általi használatára, 
valamint a weboldal tartalmára Magyarország jogrendje vonatkozik. 

 
Lezárva: 2020. február 3. 


