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Adatkezelési nyilatkozat 

Jelen adatkezelési tájékoztató a busz.tv weboldalon, az oldal megtekintése és a szolgáltatások igénybe vétele 
kapcsán a Felhasználók önkéntesen megadott adatainak kezelésére, valamint a HC LINEAR Műszaki Fejlesztő 
Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 7624 Pécs, Őz utca 5., adószám: 10467701-2-02, képviseli: Móricz 
László ügyvezető), mint Szolgáltatóval megkötött Reklámszerződésben a szerződő felek, mint Megrendelők 
(képviselőik) által megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik. 

Fogalom meghatározások 
„Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; 
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például 
név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

„Felhasználó”: Azon természetes személyek, akik a busz.tv weboldalon, az oldal böngészésekor egyes 
szolgáltatásokat igénybe vették és/vagy regisztráltak, valamint azon természetes személyek, akik a HC LINEAR Kft., 
mint Szolgáltató részére adott megrendelés során személyes adataikat a Szolgáltató részére megadták. 

„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett 
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy 
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

„Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a 
személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés 
céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére 
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely 
az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

„Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy 
amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 
egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem 
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az 
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

„Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely 
nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő 
vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

„Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és 
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező 
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

„Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes 
adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az 
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 



 

3 / 10 
HC LINEAR Műszaki Fejlesztő Kft. | 7624 Pécs, Őz utca 5.  

Tel./Fax: +36 72 336 105, +36 72 336 130 | Web: busz.tv | E-mail info@busz.tv 

 

 

 
SZÁLLJON BUSZRA ÜGYFELEIVEL! 

Hirdessen naponta több mint százezerutasnak! 

Hatályos jogszabályok 
A jelen szabályzat célja az, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személyek adatainak kezelésére 
vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza annak érdekében, hogy a természetes személyek 
adatai védelemben részesüljenek a vonatkozó törvényi előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelelően. 

 az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”); 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”); 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”); 

 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 
(„Grtv.”); 

 az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény. 

Az Adatkezelő a Felhasználók személyes adatainak kezelése során a fenti vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes 
körűen eleget tesz, célja, hogy a Felhasználók az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalt és szolgáltatást 
biztonságosan és a hatályos jogszabályoknak megfelelően vehessék igénybe. 

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a fenti jogszabályok előírásait a legmesszemenőbben 
szem előtt tartva kezeli, gondoskodik róla, hogy az adatok harmadik fél számára ne legyenek hozzáférhetőek, az 
adatokat harmadik fél számára nem adja át. 

A busz.tv használatával a Felhasználó hozzájárul adatainak a jelen adatkezelési szabályzat szerinti kezeléséhez. 

Adatkezelő 
Név: HC Linear Műszaki Fejlesztő Kft. 
Székhely: 7624 Pécs, Őz utca 5. 
Tel.: 72/336-105 
Tel./Fax: 72/336-130 
Email cím: info@busz.tv 

Főszabály szerint az adatkezelő által kezelt személyes adatokkal kizárólag az adatkezelő rendelkezik, az adatokhoz 
az adatkezelő alkalmazottjai, valamint az adatkezelővel megbízási szerződéses jogviszonyban álló alvállalkozók 
rendelkeznek hozzáféréssel, azok harmadik fél részére továbbításra nem kerülnek.  

Adatkezelő jogosult azonban az adatokat a vele adatfeldolgozói szerződéses jogviszonyban álló adatfeldolgozók 
részére továbbítani, amennyiben az adatok feldolgozását nem saját maga végzi. Az adatfeldolgozó az adatkezelő 
utasítása alapján jár el, harmadik fél részére az adatokat nem továbbíthatja. 

Az adatkezelés alapelvei 
A személyes adatok:  

 kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni 
(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);  

 gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a 
célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a 
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közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő 
további adatkezelés („célhoz kötöttség”); 

 az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell 
korlátozódniuk („adattakarékosság”); 

 pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak 
érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék 
vagy helyesbítsék („pontosság”);  

 tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok 
kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig 
történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 
statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme 
érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel 
(„korlátozott tárolhatóság”); 

 kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával 
biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes 
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve 
(„integritás és bizalmas jelleg”). 

Az adatkezelő felelős az alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására 
(„elszámoltathatóság”). 

Az adatkezelés jogszerűsége, célja, jogalapja, időtartama 
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: 

 az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; 

 az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a 
szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 

 az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

 az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt 
szükséges; 

 az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

 az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, 
ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és 
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

Az adatkezelés jogalapja elsődlegesen az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása, az Adatkezelő előzetes 
tájékoztatása alapján. Kötelező az adatkezelés, amennyiben azt jogszabály rendeli el. Kötelező adatkezelés esetén a 
kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelő személyét, 
valamint az adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát az adatkezelést elrendelő 
törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg. 
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Az Adatkezelővel kötött vagy kötendő szerződések előkészítése, megkötése, végrehajtása során az Adatkezelő a 
következő adatkezeléseket hajtja végre: 

 az érintett adatainak felvétele, tárolása és kezelése a velük történő kapcsolatfelvételhez és 
kapcsolattartáshoz; 

 az érintett adatainak felvétele, tárolása és kezelése az érintettel történő szerződés megkötése és a 
megkötött szerződés bizonyítása céljából; 

 az érintett adatainak kezelése a szerződéses viszonyból fakadó jogosultságok biztosításával és 
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban; 

 Adatkezelővel kötött szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok gyakorlása és 
kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények érvényesítése. 

Az adatkezelés időtartama - amennyiben az egyedi szerződéses jogviszonyban nem kerül meghatározásra - 

 a cél megvalósulásáig és a felhasználó személyes adatainak törléséig, vagy 

 adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig, 

 bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések hiányában – 
és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek 
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat 
kezeli. 

Felhasználó az adatkezelési nyilatkozatban foglaltak tudomásulvételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, 
hogy adatkezelő - az adatainak kezelésére vonatkozó engedély felhasználó általi visszavonásáig - a számára 
marketing célú megkereséseket küldjön a felhasználó által megadott elérhetőségeken. 

 

A felhasználó jogosultságai 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 
adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az e törvényben meghatározott feltételek szerint: 

 az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a 
továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog), 

 kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a 
rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog), 

 kérelmére személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez 
való jog), 

 kérelmére személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés 
korlátozásához való jog), 

 kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog). 
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Adatbiztonság  
A személyes adatai biztonságának megőrzése érdekében az adatkezelő számos biztonsági intézkedést alkalmaz, 
úgymint:  

 Biztonságos üzemeltetési környezet -  biztonságos környezetbe tárolja az adatokat, melyekhez kizárólag az 
adatkezelő munkatársai, ügynökei és vállalkozói szükség szerint férhetnek hozzá. Az adatkezelő e 
tekintetben a bevett ágazati szabványokat, standardokat is követi. 

 Fiókhozzáférések hitelesítése -  a regisztrált felhasználóitól megköveteli, hogy azonosítsák magukat (pl. 
felhasználónévvel és jelszóval) mielőtt hozzáférnének a fiókjukhoz vagy módosíthatnák azt. A hitelesítés 
célja a jogosulatlan hozzáférések megelőzése. 

Tájékoztatjuk, hogy a védelem nem terjed ki azokra a személyes adatokra, melyeket Ön nyilvános oldalakon, például 
közösségi weboldalakon önként oszt meg. 

 

Milyen személyes adatokat tárolunk/tárolhatunk? 
A felhasználók által önkéntesen megadott személyes adatok - ahol az oldal erre lehetőséget biztosít -  a következők 
lehetnek az oldalon: 

 felhasználónév 

 jelszó 

 név 

 lakóhely 

 munkahely, munkakör 

 e-mail cím 

 telefonszám 

 születési idő/életkor 

 adott földrajzi hely a böngészéskor 

 

Napló fájlok 
Az általunk (vagy egy nevünkben eljáró harmadik fél által) végzett információgyűjtés naplófájlok formájában is 
történhet, amelyek a webhelytevékenység nyilvántartására, hibafigyelésre szolgálnak, és egy-egy felhasználó 
böngészési szokásairól gyűjthetnek statisztikákat. Ezek a naplóbejegyzések automatikusan generálódnak, és többek 
közt a következő információk begyűjtésében vannak segítségünkre: 

 a felhasználó által használt böngészőtípus és operációs rendszer; 
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 a felhasználó munkamenetéről szóló információk (pl. milyen URL-ről érkezett, mely időpontban járt a 
webhelyünkön, mely oldalakat tekintette meg és milyen hosszan); 

 a felhasználó IP címe; 

 és hasonló navigációs vagy látogatói útvonalról szóló adatok. 

Cookie-k és egyéb technológiák 
A cookie-k kis szövegfájlok, amelyeket az Ön által megnyitott webhelyek helyeznek el az Ön számítógépén. Széles 
körben használatosak, céljuk a webhelyek működtetése vagy működési hatékonyságának javítása, valamint az, hogy 
információkat küldjenek a webhely tulajdonosainak. 

Milyen típusú cookie-kathasznál(hat) a jelen webhely? 

Munkamenet-cookie-k 
A munkamenet-cookie-k ideiglenes cookie-fájlok, amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek. Ha Ön újraindítja a 
böngészőt, majd visszatér arra a webhelyre, amely az adott cookie-t létrehozta, a webhely Önt új látogatóként fogja 
kezelni. 

Állandó cookie-k 

Az állandó cookie-k mindaddig benne maradnak a böngészőben, amíg Ön kézileg nem törli őket, vagy amíg a 
böngésző nem törli őket a cookie-ban beállított lejárati idő végén. Ezek a cookie-k ismerik fel Önt mint visszatérő 
látogatót. 

Szükséges cookie-k 

A szükséges cookie-k nélkülözhetetlenek a jelen webhely működéséhez. Ön ezek segítségével járhatja be a 
webhelyet, és használhatja annak elemeit. 

Közösségi megosztó cookie-k (más néven „harmadik fél” cookie-k vagy „közösségi widgetek”) 

A Webhelyen kínált közösségi megosztást(Google, Facebook) harmadik felek üzemeltetik. Ezek a harmadik felek 
cookie-kat helyezhetnek el az Ön számítógépén, amikor Ön a Webhely közösségi megosztás elemeit használja, vagy 
ha Ön be van jelentkezve az adott közösségi oldalakra. Ezek a cookie-k az Ön felhasználói élményét javítják a 
Webhellyel kapcsolatban. Segítségükkel hozzászólásokat/értékeléseket/oldalakat/könyvjelzőket oszthat meg. 
Könnyebb hozzáférést biztosítanak a közösségi hálózatokhoz és közösségi online eszközökhöz. Ezek a cookie-k olyan 
személyes információkat gyűjthetnek, amelyeket Ön önként megosztott, pl. felhasználónév, ezen személyes 
adatokért viszont az adott közösségi megosztás szolgáltatást végző üzemeltető tartozik felelősséggel. 

Teljesítmény és elemző cookie-k 

Segítségükkel megtudhatjuk, hogyan lépnek kapcsolatba Webhelyünkkel a látogatók(GoogleAnalytics): információt 
nyújtanak a megnyitott területekről, az ott eltöltött időről és bármilyen felmerült problémáról (pl. hibaüzenetek). 
Ezáltal javíthatjuk webhelyeink teljesítményét. Ezek a cookie-k nem azonosítják Önt mint egyént csak a 
számítógépét. Minden adat gyűjtése és összesítése anonim módon történik. 

A cookie-k engedélyezésének kikapcsolására egyébként lehetőség van a böngészőkben illetve a már létrehozottakat 
is ki lehet törölni kézzel. 

Ebben az esetben viszont nem garantáljuk, hogy a weboldal valamennyi szolgáltatása elérhető vagy használható 
ezért minden ezzel kapcsolatosan felmerülő hiba a felhasználót terheli. 
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Hirdessen naponta több mint százezerutasnak! 

Adatvédelmi hatóság 
Az adatkezeléssel összefüggő panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet 
fordulni, az alábbi elérhetőségen: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL: http://naih.hu 

 

Záró rendelkezés 
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen Adatvédelmi tájékozató rendelkezéseit. 
Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Adatvédelmi tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve 
informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt. 

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 
Rendelete („ÁltalánosAdatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, és az egyéb vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak. 

Felhasználó a weboldal látogatásával tudomásul veszi és elfogadja a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot. 

Jelen Adatkezelési nyilatkozat 2019. március 19. napjától visszavonásig hatályos.  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu/
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Jogi nyilatkozat  

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

Általános bevezetés 
Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) HC Linear Műszaki Fejlesztő 
Kft. (7624 Pécs, Őz út 5.) – továbbiakban HC Linear –  kezeli. 

Jelen webhely kizárólag a Magyarországon élő személyek részére készült, így a termékekre, szolgáltatásokra és 
promóciókra vonatkozó valamennyi információ kizárólag az adott országra vonatkozik. 

A webhely megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a 
nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a webhelyet.  

Szellemi tulajdonjogok 
Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, 
illusztráció, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogait, az HC Linear vagy annak kapcsolt 
vállalkozásai tulajdonát képezi, vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre. 

Önnek jogában áll a webhely egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel 
megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztató jelleggel teszi.  

Előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül Önnek tilos: 
kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta 
szereplő márkákat; és 

 módosítani a webhelyet (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például 
nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe). 

Tartalom 
A jelen webhely tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze. A webhely azonban kizárólag tájékoztató 
jelleggel működik. A HC Linear nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, 
sem a webhely megszakítás- és hibamentes működését. 

A webhelyhez hivatkozással kapcsolódó webhelyek 
A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek 
webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a HC Linearnak 
bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk 
szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk. 
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Felelősség 
A törvény által megengedett mértékig az HC Linear  – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait, vezetőit és 
alkalmazottait – ezennel kizár minden felelősséget a webhely Ön általi használata és/vagy ennek eredménye által 
bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem 
kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat: 

 az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a webhelyen közzétett információ ösztönözte Önt; 
 a webhely használatának lehetetlensége; és 
 a webhelyen szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága. 

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy 
személyi sérülés a HC Linear – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait és vezetőit – szándékos 
cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye. 

 

Kapcsolatfelvétel 
Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen: 
HC Linear Műszaki Fejlesztő Kft. (7624 Pécs, Őz út 5.) vagy az info@busz.tv e-mail címen. 

 

Egyéb rendelkezések 
Fenntartjuk a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a 
jövőben. A jelen jogi nyilatkozatra és a webhely Ön általi használatára a Magyar Köztársaság jogrendje 
vonatkozik. 
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