Az
interwordkft.adatvédelmi
nyilatkozata
1.Bevezetés
Azinterwordkft.(8200Veszprém,Óvárostér2.)(atovábbiakbaninterwordkft.,szolgáltató,
adatkezelő),mintadatkezelő,magáranézvekötelezőnekismerieljelenjogiközleménytartalmát.
Kötelezettségetvállalarra,hogytevékenységévelkapcsolatosmindenadatkezelésmegfelel
a
jelenszabályzatbanésahatályosjogszabályokbanmeghatározottelvárásoknak.
Awww.interword.hucímenelérhetőszolgáltatásadatkezeléseivelkapcsolatosanfelmerülő
adatvédelmiirányelvekfolyamatosanelérhetőkawww.interword.huhonlapon.
Azinterwordkft.fenntartjamagánakajogotjelentájékoztatóbármikorimegváltoztatására.
Természetesenazesetlegesváltozásokrólkellőidőbenértesítiközönségét.
Amennyibenfelhasználónknakolyankérdéselenne,melyjelenközleményünkalapjánnem
egyértelmű,kérjük,írjamegnekünk,és
azinterwordkft.megválaszoljakérdését.
Azinterwordkft.aszemélyesadatokatbizalmasankezeli,ésmegteszmindenolyanbiztonsági,
technikaiésszervezésiintézkedést,melyazadatokbiztonságátgarantálja.
Azinterwordkft.azalábbiakbanismertetiadatkezelésielveit,bemutatjaazokatazelvárásokat,
melyeketsajátmagával,mintadatkezelővelszembenmegfogalmazott,ésbetart.Adatkezelési
alapelveiösszhangbanvannakazadatvédelemmelkapcsolatoshatályosjogszabályokkal,így
különösenaz
alábbiakkal:
●

1998.éviXIX.törvény-abüntetőeljárásról(Be.)

●

2001.éviCVIII.törvény–azelektronikuskereskedelmi
szolgáltatások,valamintazinformációstársadalommalösszefüggő
szolgáltatásokegyeskérdéseiről(Eker.tv.)

●

2003.éviC.törvény-azelektronikushírközlésről(Eht.)

●

2008.éviXLVIII.törvény–agazdaságireklámtevékenységalapvető
feltételeirőlésegyeskorlátairól
(Grt.)

●

2011.éviCXII.törvény-azinformációsönrendelkezésijogrólésaz
információszabadságról(Infotv.)

●

2013.éviV.törvény-aPolgáriTörvénykönyvről(újPtk.)

2.Definíciók
Érintett:bármelymeghatározott,személyesadatalapjánazonosítottvagy–közvetlenülvagy
közvetve–azonosíthatótermészetesszemély;
Személyesadat:azérintettelkapcsolatbahozhatóadat–különösenazérintettneve,azonosító
jele,valamint
egyvagytöbbfizikai,fiziológiai,mentális,gazdasági,kulturálisvagyszociális
azonosságárajellemzőismeret–,valamintazadatbóllevonható,azérintettrevonatkozó
következtetés;
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Hozzájárulás:azérintettakaratánakönkénteséshatározottkinyilvánítása,amelymegfelelő
tájékoztatásonalapul,ésamellyelfélreérthetetlenbeleegyezésétadjaarávonatkozószemélyes
adatok-teljeskörűvagyegyesműveletekrekiterjedő-kezeléséhez;
Tiltakozás:azérintettnyilatkozata,amellyelszemélyesadatainakkezelésétkifogásolja,ésaz
adatkezelésmegszüntetését,illetveakezeltadatoktörlésétkéri;
Adatkezelő:azatermészetesvagyjogi
személy,illetvejogiszemélyiséggelnemrendelkező
szervezet,akivagyamelyönállóanvagymásokkalegyüttazadatokkezelésénekcélját
meghatározza,azadatkezelésre(beleértveafelhasználteszközt)vonatkozódöntéseket
meghozzaés
végrehajtja,vagyazáltala
megbízottadatfeldolgozóvalvégrehajtatja;
Adatkezelés:
azalkalmazotteljárástólfüggetlenülazadatokonvégzettbármelyműveletvagy
a
műveletekösszessége,ígykülönösengyűjtése,felvétele,rögzítése,rendszerezése,tárolása,
megváltoztatása,felhasználása,lekérdezése,továbbítása,nyilvánosságrahozatala,
összehangolásavagyösszekapcsolása,zárolása,törléseésmegsemmisítése,valamintazadatok
továbbifelhasználásánakmegakadályozása,fénykép-,hang-vagyképfelvételkészítése,valamint
aszemélyazonosításáraalkalmasfizikaijellemzők(pl.ujj-vagytenyérnyomat,DNS-minta,
íriszkép)rögzítése;
Adattovábbítás:azadatmeghatározott
harmadikszemélyszámáratörténőhozzáférhetővététele;
Nyilvánosságrahozatal:azadatotbárkiszámáratörténőhozzáférhetővététele;
Adattörlés:azadatokfelismerhetetlennétételeolymódon,hogyahelyreállításuktöbbénem
lehetséges;
Adatmegjelölés:azadatazonosítójelzésselellátásaannakmegkülönböztetésecéljából;
Adatzárolás:
azadatazonosítójelzésselellátásatovábbikezelésénekvéglegesvagy
meghatározottidőretörténőkorlátozása
céljából;
Adatmegsemmisítés:azadatokattartalmazóadathordozóteljesfizikaimegsemmisítése;
Adatfeldolgozás:azadatkezelésiműveletekhezkapcsolódótechnikaifeladatokelvégzése,
függetlenüla
műveletekvégrehajtásáhozalkalmazottmódszertőléseszköztől,valamintaz
alkalmazáshelyétől,feltévehogyatechnikaifeladatotazadatokonvégzik;
Adatfeldolgozó:azatermészetesvagyjogiszemély,illetvejogiszemélyiséggelnemrendelkező
szervezet,aki,vagyamelyszerződésalapján–beleértveajogszabályrendelkezésealapján
kötött
szerződéstis
–azadatokfeldolgozását
végzi;
Harmadikszemély:olyantermészetesvagyjogiszemély,illetvejogiszemélyiséggelnem
rendelkezőszervezet,akivagyamelynemazonosazérintettel,azadatkezelővelvagyaz
adatfeldolgozóval;
Harmadikország:mindenolyanállam,
amelynemEGT-állam.
Kötelezőszervezetiszabályozás(BCR–bindingcorporaterules):multinacionálistársaságok
általalkalmazottésabejegyzésszékhelyeszerintiEU-tagállamadatvédelmihatóságaáltal
jóváhagyottkötelezőmagatartásikódex.Ennekértelmébenamultinacionáliscégcsoportvállalja,
hogyavállalatcsoportonbelüli,azEUtagállamokterületérőlharmadik,nemuniósországba
történőadattovábbítássoránmegfelelő,acélországbanegyébkéntszokásosnálnagyobbszintű
védettségetbiztosítazáltalatovábbított
személyesadatoknak.
Adatvédelmi
incidens:magábanfoglal
mindenjogellenesadatkezelést,függetlenülattól,hogy
azokatszándékosanvagygondatlanul,esetlegtechnikaihibamiattvalósítottákmeg.Azilyen
adatvédelmiincidensekrőlazadatkezelőneknyilvántartástkellvezetnieabbólacélból,hogy
azokrólinformációtadhassonazérintetteknek,valaminthogyazadatvédelmihatóság
ellenőrizhesseazadatkezelőnekazincidensekkelkapcsolatostevékenységét.
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3.Aszemélyesadatokköre,azadatkezeléscélja,jogcímeésidőtartama
Azinterwordkft.www.interword.hucímenelérhetőhonlapjávalkapcsolatosadatkezelések
önkénteshozzájárulásonalapulnak.Bizonyosesetekbenazonbanamegadottadatokegykörének
kezelését,tárolását,továbbításátjogszabályokteszikkötelezővé,melyrőlkülönértesítjük
közönségünket.Felhívjukazinterwordkft.részéreadatközlőkfigyelmét,hogyamennyibennem
sajátszemélyesadataikatadjákmeg,azadatközlőkötelességeazérintetthozzájárulásának
beszerzése.
Azadatokfeldolgozásátawww.interword.huoldalműködéséhezszükségestárhely-szolgáltatás
céljábólszinténazinterwordkft.végzi.
Adatkezelőfenntartjaajogot,hogyajövőbentovábbiadatfeldolgozótvonjonbeazadatkezelésbe,
amelyrőlajelentájékoztatómódosításávaltájékoztatjaafelhasználókat.Azadatkezelőkifejezett
jogszabályirendelkezéshiányábancsakazadottfelhasználókifejezetthozzájárulásávaladja
át
harmadikszemélynekaszemélyesazonosításraalkalmasadatokat.
3.1.Ahírlevélküldéshezkapcsolódó
adatkezelés
Az adatkezelés célja:hírlevélküldésea
feliratkozókszámára
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságrólszóló2011.évi
CXII.törvény,illetveagazdaságireklámtevékenység
alapvetőfeltételeirőlésegyeskorlátairól
szóló2008.éviXLVIII.törvény6.§(5)bekezdése.
A kezelt adatok köre : név, e-mail cím
Az adatkezelés időtartama:törlésazérintettkérésére
Adatkezelésinyilvántartásiszámunk:NAIH-85964/2015.
Ajelenpontbanmeghatározottadatkezeléssoránazérintettáltalmegadottadatokkezelése
zárt
rendszerbentörténik,azokharmadikszemélyrészérenemkerülnektovábbításra.
Awww.interword.huoldalhasználatával,valamintavonatkozóadatainakmegadásávalazérintett
önkéntes,kifejezettéshatározotthozzájárulásátadjaadatainkjelennyilatkozatbanmeghatározott
célérdekében,ajelenpontbanmeghatározottideigtörténőkezeléséhez.
Azérintetthozzájárulásaazadatkezelésbármelyszakaszábanvisszavonható,melynekrészletes
szabályaitjelennyilatkozat9.pontjatartalmazza.
3.2.Ahonlapontörténőonlineérdeklődéshezkapcsolódóadatkezelés
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságrólszóló2011.évi
CXII.törvény,azelektronikuskereskedelmi
szolgáltatások,valamintazinformációstársadalommalösszefüggőszolgáltatásokegyes
kérdéseirőlszóló2001.éviCVIII.törvény13/A.§-a.
A kezelt adatok köre : név, email cím, telefonszám

3

Az adatkezelés időtartama:adatkezelőazonlinekapcsolatfelvételsoránmegadottadatokataddig
kezeli,amígazérintettelazajánlatadási
folyamatlenemzárul,vagyazebbőlkifolyólagmegkötött
együttműködésiszerződéshatályátnemveszti.
Ajelenpontbanmeghatározottadatkezeléssoránazérintettáltalmegadottadatokkezelése
zárt
rendszerbentörténik,azokharmadikszemélyrészérenemkerülnektovábbításra.
Awww.interword.huoldalhasználatával,valamintavonatkozóadatainakmegadásávalazérintett
önkéntes,kifejezettéshatározotthozzájárulásátadjaadatainkjelennyilatkozatbanmeghatározott
célérdekében,ajelenpontbanmeghatározottideigtörténőkezeléséhez.
Azérintetthozzájárulásaazadatkezelésbármelyszakaszábanvisszavonható,melynekrészletes
szabályaitjelennyilatkozat9.pontjatartalmazza.

4.Aszolgáltatásügyfélszolgálata
Mindaze-mail,mindatelefonosügyfélszolgálatotazinterwordkft.munkatársailátjákel.

5.Külsőwebanalitikaiéshirdetés-kiszolgálók
Azinterwordkft.aGoogleInc.GoogleAnalyticsszolgáltatásáthasználja.AGoogleAnalitycs
cookie-kathasználabbólacélból,hogy
segítseazadotthonlaphasználatánakelemzését.A
cookieáltaltároltinformációkat(beleértveaFelhasználóIP-címét)aGoogleInc.egyesült
államokbeliszervereintárolja.AGoogle
Inc.átadhatjaagyűjtöttinformációkatharmadikfelek
részére,amennyibenezttörvényírjaelő,vagyazadottharmadikfelekaGoogleInc.megbízásából
feldolgozzákazinformációkat.AGoogleInc.aGoogleAdwordsremarketingkeretébenolyan,
a
látogatókatnyomonkövetőcookie-kathelyezelaFelhasználókkészülékén,amelyekalátogatók
onlinemagatartásátfigyelik,ésamelyek
alapjánaGoogleInc.afelhasználóimagatartáson,
érdeklődésikörönalapulóreklámottesz
számukraelérhetővémásweboldalakon.Anyomon
követőcookielehetővétesziaGoogleInc.számáraahonlaplátogatóazonosításátegyéb
weboldalakon
is.
AGoogleInc.
„Adatvédelmiirányelvei”awww.google.hu/intl/hu/policies/privacy
InformációaGoogleInc.adatokkalkapcsolatostevékenységérőlésacookie-kletiltásáról,a
hirdetésekszemélyreszabásáról:www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads
Ezenkívülazinterwordkft.aFacebookremarketingpixeléthasználjaaFacebook-hirdetések
hatékonyságánaknövelésére,úgynevezettremarketinglistaépítésecéljából.Aremarketinglisták
nemalkalmasakszemélyazonosításra,alátogatószemélyesadataitnemtartalmazzák,kizárólag
a
böngészőszoftvertazonosítják.

6.Egyéb
Tájékoztatjuk
ügyfeleinket,hogyabíróság,azügyészség,anyomozóhatóság,aszabálysértési
hatóság,aközigazgatásihatóság,azadatvédelmibiztos,illetőlegjogszabályfelhatalmazása
alapjánmásszervektájékoztatásadása,adatokközlése,átadása,illetőlegiratokrendelkezésre
bocsátásamiattmegkereshetiazadatkezelőt.
Azinterwordkft.ahatóságokrészére-amennyibenahatóságapontoscéltésazadatokkörét
megjelölte-személyesadatotcsakannyitésolyanmértékbenadki,amelyamegkereséscéljának
megvalósításáhozelengedhetetlenülszükséges.
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7.Aszemélyesadatoktárolásánakmódja,azadatkezelésbiztonsága
Azinterwordkft.aszemélyesadatokkezeléséhezaszolgáltatásnyújtásasoránalkalmazott
informatikaieszközöketúgyválasztjamegésüzemelteti,hogyakezeltadat:
a)azarrafeljogosítottakszámárahozzáférhető(rendelkezésreállás);
b)hitelességeéshitelesítésebiztosított
(adatkezeléshitelessége);
c)változatlanságaigazolható(adatintegritás);
d)ajogosulatlanhozzáférésellenvédett(adatbizalmassága)legyen.
Azinterwordkft.olyanműszaki,szervezésiésszervezetiintézkedésekkelgondoskodikaz
adatkezelésbiztonságánakvédelméről,
amelyazadatkezelésselkapcsolatbanjelentkező
kockázatoknakmegfelelővédelmiszintetnyújt.
Azinterwordkft.azadatkezeléssoránmegőrzi
a)atitkosságot:megvédiazinformációt,hogycsakazférhessenhozzá,akierrejogosult;
b)asértetlenséget:megvédiazinformációnakésafeldolgozásmódszerénekapontosságát
és
teljességét;
c)arendelkezésreállást:gondoskodikarról,hogyamikorajogosulthasználónakszükségevan
rá,
valóbanhozzátudjonférniakívántinformációhoz,ésrendelkezésreálljanakazezzelkapcsolatos
eszközök.
Azinterwordkft.éspartnereinekinformatikairendszereéshálózataegyarántvédetta
számítógéppeltámogatottcsalás,kémkedés,szabotázs,vandalizmus,tűzésárvíz,továbbá
a
számítógépvírusok,aszámítógépesbetörésekésaszolgálatmegtagadásravezetőtámadások
ellen.Azüzemeltetőabiztonságrólszerverszintűésalkalmazásszintűvédelmieljárásokkal
gondoskodik.
Tájékoztatjuk
afelhasználókat,hogyaz
internetentovábbítottelektronikusüzenetek,protokolltól
(e-mail,web,ftpstb.)függetlenülsérülékenyekazolyanhálózatifenyegetésekkelszemben,
amelyektisztességtelentevékenységre,
szerződésvitatására,vagyazinformációfelfedésére,
módosításáravezetnek.Azilyenfenyegetésektőlmegvédendő,aszolgáltatómegteszminden
tőle
elvárhatóóvintézkedést.Arendszereket
megfigyeliannakérdekében,hogymindenbiztonsági
eltéréströgzíthessen,ésbizonyítékkalszolgálhassonmindenbiztonságieseményesetében.
A
rendszermegfigyelésezenkívüllehetővétesziazalkalmazottóvintézkedésekhatékonyságának
ellenőrzésétis.

8.Azadatkezelőadatai,elérhetősége
Név:interwordkft.
Kapcsolattartó:BodogánIván
Székhely:8200Veszprém,Óvárostér2.
Cégjegyzékszám:19-09-506505
Bejegyzőbíróság:VeszprémiTörvényszékCégbírósága
Adószám:12870305-2-19
E-mail:info@interword.hu
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9.Jogorvoslatilehetőségek
Azérintetttájékoztatástkérhetszemélyesadataikezeléséről,valamintkérhetiszemélyes
adatainakhelyesbítését,illetve-ajogszabálybanelrendeltadatkezelésekkivételével-törlését
az
adatfelvételénéljelzettmódon,illetveügyfélszolgálataútján.
Azérintettkérelméreazinterwordkft.,mintadatkezelőtájékoztatástadazáltalakezelt,illetőleg
az
általamegbízottfeldolgozóáltalfeldolgozottadatairól,azadatkezeléscéljáról,jogalapjáról,
időtartamáról,
azadatfeldolgozónevéről,címéről(székhelyéről)ésazadatkezelésselösszefüggő
tevékenységéről,továbbáarról,hogykikésmilyencélbólkapjákvagykaptákmegazadatokat.
Az
adatkezelőakérelembenyújtásátólszámítottlegrövidebbidőalatt,legfeljebbazonban25napon
belülírásban,
közérthetőformábanadjamegatájékoztatást.Etájékoztatásingyenes,haa
tájékoztatástkérőafolyóévbenazonos
területrevonatkozótájékoztatásikérelmetaz
adatkezelőhözmégnemnyújtottbe.Egyébesetekbenazinterwordkft.költségtérítéstállapít
meg.
Azinterwordkft.aszemélyesadatottörli,hakezelésejogellenes,azérintettkéri,azadatkezelés
céljamegszűnt,vagyazadatoktárolásánaktörvénybenmeghatározotthatáridejelejárt,azta
bíróságvagyazadatvédelmibiztoselrendelte.
Azinterwordkft.ahelyesbítésrőlésatörlésrőlazérintettet,továbbámindazokatértesíti,akiknek
korábbanazadatotadatkezeléscéljáratovábbították.Azértesítéstmellőzi,haezazadatkezelés
céljáravalótekintettelazérintettjogosérdekétnemsérti.
Azérintetttiltakozhatszemélyesadatánakkezeléseellen,ha
a)aszemélyesadatokkezelése(továbbítása)kizárólagazadatkezelővagyazadatátvevőjogának
vagyjogosérdekénekérvényesítéséhezszükséges,kivéve,haazadatkezelésttörvényrendelte
el;
b)aszemélyesadatfelhasználásavagy
továbbításaközvetlenüzletszerzés,közvélemény-kutatás
vagytudományoskutatáscéljáratörténik;
c)atiltakozásjogánakgyakorlásátegyébkénttörvénylehetővéteszi.
Azinterwordkft.-azadatkezelésegyidejűfelfüggesztésével-atiltakozástakérelembenyújtásától
számítottlegrövidebbidőnbelül,delegfeljebb15napalattmegvizsgálja,ésannakeredményéről
a
kérelmezőtírásbantájékoztatja.Amennyibenatiltakozásindokolt,azadatkezelőazadatkezelést
beleértveatovábbiadatfelvételtésadattovábbítástis-megszünteti,ésazadatokatzárolja,
valamintatiltakozásról,illetőlegazannakalapjántettintézkedésekrőlértesítimindazokat,akik
részéreatiltakozássalérintettszemélyesadatotkorábbantovábbította,ésakikkötelesek
intézkedniatiltakozásijogérvényesítéseérdekében.
Amennyibenazérintettazadatkezelőnekameghozottdöntésévelnemértegyet,azellen-annak
közlésétőlszámított30naponbelül-bírósághozfordulhat.
Azinterwordkft.azérintettadatátnemtörölheti,haazadatkezelésttörvényrendelteel.Azadat
azonbannemtovábbíthatóazadatátvevőrészére,haazadatkezelőegyetértettatiltakozással,
illetőlegabíróságatiltakozásjogosságátmegállapította.
Azérintettajogainakmegsértéseeseténazadatkezelőellenbírósághozfordulhat.Abíróság
az
ügybensoronkívüljárel.
Azinterwordkft.azérintettadatainakjogelleneskezelésévelvagyatechnikaiadatvédelem
követelményeinekmegszegésévelmásnakokozottkártmegtéríti.Azadatkezelőmentesüla
felelősségalól,haakártazadatkezeléskörénkívülesőelháríthatatlanokidézteelő.
Nemtérítimegakártannyiban,amennyibenazakárosultszándékosvagysúlyosangondatlan
magatartásábólszármazott.
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Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon:+3613911400
Telefax:+3613911410
Email:ugyfelszolgalat@naih.hu
Havalakiközérdekűadathozazértnem
kaphozzáférést,mertaztnemzetiadatnakminősítették,
akkorfelülvizsgálatotkezdeményezhetazadatminősítésselszemben.Afelülvizsgálatotaz
adatvédelmihatóságfolytathatjale,azonban,haazadatigénylőnemtaláljaeztelegendőnek,
akkoreztkövetőentitokfelügyeletieljárástiskérhet.Ezutóbbitszinténahatóságfolytathatja
le,
s
eljárásaakkorishivatalbólindítottnakminősül,haaztbejelentésenalapulóvizsgálatelőztemeg.
A
bejelentővelazonbanközölnikellatitokfelügyeletieljárástényétésazeljárástbefejeződöntést.
A
titokfelügyeletieljáráseredményelehet,
hogyahatóságmegállapítja,hogyjogellenesanemzeti
minősítettadatnakvalóminősítés,ésaminősítőtaminősítésszintjénekvagyérvényességi
idejénekjogszabályszerintimegváltoztatásáraszólítjafel,vagypedigköteleziőtaminősítés
megszüntetésére.Azeljárásmásiklehetségeskimenetelepedig,hogyahatóságmegállapítja,
hogyazérintettadatvalóbanjogszerűentartozikanemzetiminősítettadatokvédelmealá.A
titokfelügyeletieljárásügyintézésérekét
hónapjavanahatóságnak,amiegyalkalommal
(legfeljebbharmincnappal)meghosszabbítható.
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JOGI
NYILATKOZAT
Felelősségkorlátozása:
1.Azinterwordkft.semmilyenmódonnemfelelősazalábbfelsoroltpontokbanfoglaltakmiatt,
bármilyenokbóliskövetkeztekbe:
- Azinternetenküldöttés/vagyfogadottbármilyenadat.
- Bármilyenmeghibásodásbármelyvételieszközbenakommunikációsvonalakon.
- Bármelylevél-függetlenülattól,
hogypapírvagyelektronikusformábanérkezett-defőleg
bármilyenadatelvesztése.
- Bármelyszoftvernemmegfelelő
működése.
- Bármilyenprogramhiba,abnormáliseseményvagytechnikaihibakövetkezményei.
2.Azinterwordkft.nemvonhatófelelősségresemmilyenesetbenvismaioreseténvagybármilyen
eseménnyelkapcsolatosan,aminemaz
irányításaalattáll.
3.Azinterwordkft.fenntartjamagánakajogot,hogyaweboldaltelőzetesfigyelmeztetésnélkül
megváltoztassa,frissítse,illetveannakműködésétidőlegesenvagytartósanszüneteltesse,vagy
megszüntesse.Aweboldalfelhasználójaelfogadja,hogyaweboldalmódosításából,frissítéséből,
működésénekfelfüggesztéséből,illetvemegszüntetésébőleredőkárértazinterwordkft.
felelősségetnemvállal.
4.Bármelymódosításattólazidőponttól
érvényes,amikoronlinemegtalálhatóawww.interword.hu
oldalon.

Szerzőijogok
Azoldalontalálhatóösszesinformáció,fotó,valamintazoldalgrafikaiéstechnikaiszerkezete
az
interwordkft.kizárólagostulajdonátképezi,amelyszerzőijogvédelemalattáll(1999.éviLXXVI.
törvényaszerzőijogról).
Ezekfelhasználása,ajogtulajdonoshozzájárulásanélkül,aszerzőijogokmegsértésétjelenti,
és
jogikövetkezményeketvonmagaután.
Azoldalbármelyeleménekfelhasználásáhozazinterwordkft.előzetesírásbeliengedélye
szükséges.
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