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1. Bevezetés
A Digitoll Informatikai és Szolgáltató Kft. internetes honlapját és a kapcsolódó internetes honlapokat
(www.digitoll.co.hu, vsp.digitoll.co.hu, továbbiakban: Honlap) a Digitoll Kft. (1124. Budapest,
Stromfeld A. út 9. , továbbiakban: Üzemeltető) működteti.
A Honlap (regisztrált vagy nem regisztrált) használója a felhasználó (továbbiakban: Felhasználó). A
Felhasználó a Honlap használatával elfogadja a jelen Felhasználási feltételekben (továbbiakban:
Szabályzat) leírtakat. A Szabályzatot mind az Üzemeltető, mind a Felhasználó köteles betartani.

2. Közzététel, módosítás
A Szabályzat legfrissebb változatát az Üzemeltető a Honlapon teszi közzé. Az Üzemeltető fenntartja
magának a jogot a jelen Szabályzat külön értesítés és indoklás nélküli, akár visszamenőleges hatályú
megváltoztatására is. A Felhasználó felelőssége, hogy a Szabályzat változásait figyelemmel kísérje. A
módosítást követően a Honlap használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti. A Honlap
kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között és harmadik személyek jogainak sérelme nélkül
használható.

3. Tartalom és szerzői jogok
A Honlapon megjelenő tartalmak (szolgáltatás leírások, árak) tájékoztató jellegűek, melyek nem teljes
körűek. A Felhasználó részletes tájékoztatást az Üzemeltető ügyfélszolgálati irodájától kaphat. Az
ügyfélszolgálati iroda elérhetőségei a www.digitoll.co.hu/kapcsolat.php?m=5 internet címen
találhatóak.
A Honlapon megjelenő tartalom nem minősül a Ptk. 211. §-a szerinti ajánlatételnek. Az ajánlatot,
külön érdeklődésre az Üzemeltető ügyfélszolgálata adja. A Üzemeltetető szolgáltatásaira kötött
szerződés akkortól számít létrejöttnek, ha a papír alapú szerződést kitöltve az igénylő visszajuttatja
azt az Üzemeltetőnek, és az Üzemeltető azt visszaigazolja.
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A Honlapon az Üzemeltető által közzétett tartalom és azon belül elérhető szöveges, képi, grafikai és
egyéb anyagok (beleértve a Honlap kinézetét, szerkezetét és szerkesztési elvét, és az üzemeltetés
során használt megoldásokat, ötleteket, megvalósításokat) az Üzemeltető szellemi tulajdonát
képezik. A Honlap rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő
megjelenítésen, a nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre mentésen és kinyomtatáson túl
semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli
engedélyének hiányában. Az Üzemeltető javára bejegyzett domain nevek, vagy a hozzájuk a
megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések használata a Honlap nevére történő hivatkozás
kivételével csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

4. Regisztráció
A jelen Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a Honlap regisztrált felhasználója lehet,
aki megismeri, elfogadja és betartja jelen Szabályzatot. Regisztráció nélkül a Felhasználók csak a
Szolgáltatás publikus tartalmait olvashatják.
Az oldalon történő bármilyen regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes. A személyes adatok
tekintetében az adatkezelő az Üzemeltető, aki a 1992. évi LXIII. Törvény előírásait betartva jár el. Az
Üzemeltető a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül –
jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át. A Felhasználó az
adatkezelésről részletes tájékoztatást az Adatkezelési nyilatkozatban talál, melyet az Üzemeltető
közzétesz a Honlapon.
A regisztráció során a Felhasználó köteles valós adatokat megadni. Amennyiben egy Felhasználó
valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy
az adott Felhasználó a Honlap védett tartalmaihoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja.
Amennyiben a Felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen
változás történik, a Felhasználó köteles a változásokat felhasználói oldalán rögzíteni, vagy az
Üzemeltető ügyfélszolgálatán bejelenteni.
A regisztráció során a Felhasználónak jelszót és felhasználónevet is kell választania. A választás
szempontjai:
• A felhasználónév, minimum 4 karakter hosszú legyen, és nem tartalmazhat ékezetes és
különleges karaktereket (kizárólag az angol ábécé betűit és számjegyeket tartalmazhat),
• A jelszó választásánál fontos szempont, hogy a Felhasználó, olyan jelszavat adjon meg, amit
csak ő tudhat, lehetőleg megjegyezze, és ne írja fel. Szerepeljen benne nagybetű, kisbetű és
szám. Legalább 5, maximum 20 karakterű legyen. Nem szerepelhetnek benne ékezetes betűk
és különleges karakterek (kizárólag az angol ábécé betűit és számjegyeket tartalmazhat).
Az egyes felhasználói jelszavak és felhasználói oldalak titkosságának megőrzése teljes mértékben az
adott Felhasználó felelőssége. Az egyes Felhasználókat terheli továbbá a teljes felelősség a
felhasználói oldalukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek
az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni felhasználói oldaluk bármilyen jogosulatlan
felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. Az Üzemeltető nem vállal
felelősséget a felhasználói jelszavak vagy felhasználói oldalak a Felhasználók tudtával vagy tudta
nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a
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saját jelszavának vagy felhasználói oldalának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek vagy
bármely harmadik személynek okozott károkért.
A regisztráció folyamata a Honlap regisztrációs űrlapjának valós adatokkal történő, megfelelő és
hiánytalan kitöltésével indul. Ezt követően a Felhasználó e-mail címére az Üzemeltető által elküldött
link útján vagy egyéb módon aktiválhatja regisztrációját és használhatja a Honlapot.
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