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XTB Limited
Weboldal használatának nyilatkozata
1.

Védjegyek és szellemi tulajdonjogok

Az XTB Limited (a továbbiakban: "Társaság") jogosult a szerzői jog használatára az oldalakon és a weboldalakat
megjelenítő képernyőn, valamint a benne foglalt információkra és anyagokra, eltérő rendelkezés hiányában. A
szerzői jog tulajdonosa az X-Trade Brokers DM SA, és ezeket az irásokat a közvetítői szerződés alapján bérbe
adja. Az X-Trade Brokers DM SA kizárólagos jogokat vagy használati engedélyt, vagy más licenszet tart fenn a
weboldalon található és / vagy megjelenő kereskedelmi nevekre és védjegyekre.

2.

Információk és tartalmak cseréje

A Társaság honlapján található összes információ és anyag, valamint az itt szereplő összes felhasználási feltétel,
előfeltétel és leírás előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

3.

Felelősség korlátozása

A Társaság nem nyújt garanciát a honlapjain található információk és anyagok pontosságára, megfelelőségére
vagy teljességére vonatkozóan, és kifejezetten elutasítja a felelősséget az ezzel kapcsolatos hibákért és/vagy
mulasztásokért. A Társaság semmiféle kifejezett vagy törvényes garanciát nem vállal, beleértve, de nem
kizárólagosan a harmadik fél jogainak, jogcímének, értékesíthetőségének, egy adott célra való alkalmasságának
és a számítógépes vírusoktól való mentességnek a megsértését, a információkat és anyagokat.
A más internetes erőforrásokhoz kapcsolódó hiperlinkek saját felelőség alapján látogathatóak; a tartalmat, a
pontosságot, a véleménynyilvánításokat és az ezen erőforrások által biztosított egyéb linkeket a Társaság nem
ellenőrzi, nem vizsgálja, nem felügyeli és / vagy nem támogatja.
A Társaság nem vállal felelősséget a) a károkért, veszteségekért vagy költségekért, ami a honlap
kapcsolódásakor keletkezik, illetve annak használatáért vagy alkalmatlanságért, illetve a megbízás leadásának
alkalmatlanságáért, hiba, mulasztás, megszakítás, számítógépes vírus, kommunikációs hiba vagy késedelemes
adattovábbítás vagy rendszer meghibásodása, még akkor is, ha a Társaságot vagy képviselőit tájékoztatták az
ilyen károk, veszteségek vagy költségek lehetőségéről, és b) hibák vagy pontatlanságok esetén az átviteli
folyamatban adatok és / vagy a CFD-k kereskedelmének megrendelései, vagy a webhely ügyfél / látogatójának
utasításai, beavatkozás, hamis személyazonoság használata, titkos hozzáférési kódok feltörése, hibaüzenet vagy
üzenetküldés vagy rendszerhiba, vis major miatt vagy bármilyen más okból, ami nem a fentiek megsértése miatt
keletkezett és nem a Társaság hatásköre.
A Társaság nem vállal felelősséget a weboldal és / vagy a weboldal elérése következtében felmerülő, a
felhasználó hardverén vagy szoftverén esetlegesen bekövetkező károkért, illetve a weboldalról más weboldalal
eléréséhez szükséges hiperhivatkozásokért vagy internetes erőforrásokért.
Ez a weboldal nem szándékozik semmilyen személyre vagy szervezetre hatást gyakorolni egyik joghatály vagy
ország rendelkezései szerintem sem, ahol az ilyen terjesztés vagy használat ellentétes lenne a helyi törvényekkel
vagy szabályokkal.

4.

Cookiek

A szoftverünk használata lehetővé teszi számunkra, hogy cookie-kat használjunk a weboldalunkhoz való
hozzáféréssel kapcsolatban. A cookie-k olyan kisméretű fájlok, amelyek gyakran tartalmaznak egy egyedi
azonosítószámot vagy értéket, amelyet a számítógép merevlemezén tárolnak a kereskedési szoftvert használata
és a weboldal látogatásának eredményképpen. Ezen információk célja, hogy relevánsabb és hatékonyabb
élményt nyújtsanak Önnek a webhelyen, beleértve weboldalakat az Ön igényeinek vagy beállításainak
megfelelően. A cookie-kat gyakran használják az interneten számos webhelyen, és kiválasztható a cookie-k
elfogadásának módja, és a böngésző beállításáinak megváltoztatása. Egyes üzleti partnereink (például a
hirdetők) cookie-kat használnak webhelyünkön. Ezekhez a cookie-khoz nem férhetünk hozzá, és nem tudjuk
felügyelni sem.
A cookie-k nem tartalmaznak személyazonosításra alkalmas adatokat, és nem is használják őket azonosításra.
Kiválaszthatja, hogy letiltja a cookie-kat. Ha azonban úgy dönt, hogy letiltja a cookie elfogadását a böngészőben,
különösen a webhely biztonságos részei esetén, előfordulhat, hogy nem fér hozzá a webhely egyes részeihez.
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5.

Harmadik fél linkjei

Weboldalunk/weboldalaink tartalmazhatnak más felek által működtetett weboldalakra mutató linkeket. A
linkeket az Ön kényelme érdekében nyújtjuk, de nem vizsgáljuk felül, nem ellenőrizzük és nem figyeljük más
weboldalak által használt webhelyek adatvédelmi vagy egyéb gyakorlatát. Nem vállalunk felelősséget a
harmadik felek által működtetett weboldalak vagy a velük folytatott üzleti kapcsolatokért.

6.

Személyes adatok

Bármely személyes adatot, amelyet a Társaság ezen honlapon keresztül begyűjt, a személyes adatokról szóló
(138. § (1) / 2001.), időről időre módosított vagy helyetesített törvény szerint dolgozzák fel.
Én, a weboldal felhasználója elfogadom, hogy
a Társaság jogosult a személyes adatok feldolgozására a kapcsolatok támogatása, előmozdítása és megvalósítása
érdekében. A Társaság nem közli vagy továbbítja az ilyen Személyes Adatokat semmilyen harmadik személy
számára, kivéve ha: (1) olyan társaság / társaságok, amelyeknél a Társaság részben vagy egészben a
jogszabályoknak megfelelően feldolgozta az ilyen adatokat (2) olyan közlést vagy közzétételt, amelyet törvény
vagy bírósági határozat írhat elő, és (3) ha a Társaság ügyfele vagyok az adatvédelmi irányelvnek megfelelően,
amely szintén vonatkozik rám. Hacsak külön nem utasítom el, a Társaságnak joga van az ilyen személyes adatok
- az Érzékeny Személyes Adatok kivételével - használatára annak érdekében, hogy távolról reklámozhassa
pénzügyi termékeit és / vagy bármely más vállalat által nyújtott terméket / szolgáltatást a Társaságcsoporton
belül.
Tisztában vagyok azzal, hogy bármikor jogosult vagyok a személyes adatok további feldolgozását megtagadni a
Ciprusi Köztársaság módosított vagy az időről időre történő módosítására vonatkozó N.138 (1)/2001 törvény
12. és 13. cikkelyének értelmében.
A fentiek mind a Társaság jelenlegi Ügyfeleire, mind a szolgáltatás igénybevevőire vonatkozik, függetlenül attól,
hogy az alkalmazásuk elfogadható vagy elutasítható-e. A Társaság Ügyfelei tekintetében az Adatvédelmi
Szabályzat is érvényes.

7.

Irányadó jog

A honlap használatát a Ciprusi Köztársaság törvényei szabályozzák.
A Társaság weboldalához és az ahhoz kapcsolódó oldalakhoz való hozzáférés révén elfogadom, hogy a
fentiekben leírt feltételek vonatkoznak rájuk.
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