
 
JOGI NYILATKOZAT  

Felhasználási feltételekről 
 
 

Azzal, hogy a látogató a www.kekkuti.hu weboldalra belép elfogadja a Kékkúti Ásványvíz Zrt. alábbi 

adatkezelési, szerzői jogra vonatkozó feltételeit, és nyereményjátékkal kapcsolatos szabályait:  

 
1. Adatkezelés 

A látogatóink  honlapunkat anélkül látogathatják, hogy bármilyen személyes jellegű adatot meg kellene adniuk. 
Személyes adatnak tekintendőek azon adatok, amelyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet. 
Minden olyan esetben, amikor esetlegesen még is személyes adatokat kérünk látogatóinktól akkor a szükséges, 
jogszabály által előírt tájékoztatást biztosítjuk. Ilyenkor látogatóink szabadon dönthetnek arról, hogy megadják-e 
a kért információkat.  Azonban lehetséges, hogyha valaki nem adja meg személyes adatait, abban az esetben, 
nem tudja igénybe venni a honlap egyes többletszolgáltatásait. 

A Kékkúti Ásványvíz Zrt. a www.kekkuti.hu honlap látogatói által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat 
jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli és gondoskodik azok biztonságáról. Az adatkezelés során betartja a 
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, illetve a 
kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. 
törvény rendelkezéseit. 

A Kékkúti Ásványvíz Zrt. nem gyűjt különleges adatokat, amelyek például nemzeti, nemzetiségi és etnikai 
hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra 
vonatkoznak. 

Az weboldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes. Amennyiben látogatóinknak 
regisztrálnia kell  minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatok megadása szükséges a regisztrációhoz. 

A kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül– jogszabályi kötelezettség 
hiányában– harmadik személyeknek nem továbbítjuk. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a 
jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a Kékkúti Ásványvíz Zrt-t, csak ebben az 
esetben adjuk át a hatóságok által kért és rendelkezésre álló információkat. 

Az a látogató aki nem kívánja, hogy személyes adatait a kezeljék, adatai törlését a nyilvántartásból, illetve ha 
adatai nem felelnek meg a valóságnak, azok módosítását a következő címen kérheti: Kékkúti Ásványvíz Zrt., 
székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. 

 
2. Szerzői Jogok 

 
A jelen honlap teljes tartalma, és a www.kekkkuti.hu domain név a Kékkút Ásványvíz Zrt. szellemi tulajdona, 
szerzői jogvédelem alatt áll. A tartalom akár részben, akár egészében, bármely módon és formában történő 
felhasználásához, hasznosításához Kékkúti Ásványvíz Zrt. kifejezett előzetes és írásbeli hozzájárulása szükséges 
(jogszerű felhasználás). A honlap tartalmának egyes részei kizárólag saját felhasználás céljából elmenthetőek 
vagy kinyomtathatóak, de ebben az esetben sem keletkezik jogosultság további felhasználásra, terjesztésére. 

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után 

 
3. Weboldal használatának szabályai játékok, nyereményjátékok során 

 
Az adott nyereményjáték során a Játékos a honlapot csak saját felelősségére használhatja. A Játékos köteles a 
honlapot, illetve a honlap által nyújtott szolgáltatásokat rendeltetésszerűen, az adott nyereményjáték 
szabályainak, és jelen feltételeknek megfelelően használni, ennek be nem tartása esetén Kékkúti Ásványvíz Zrt. 
a nyereményjátékból a Játékost kizárhatja. A regisztrált Játékos a nyereményjáték során általa feltöltött tartalmak 
törlését a játékszabályban megjelölt e-mail címen kérheti, a feltöltött tartalom Kékkúti Ásványvíz Zrt. általi 
törlését követően az adott tartalom a nyereményjátékban a továbbiakban nem vesz részt. 



 
A Kékkúti Ásványvíz Zrt. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény (Etv. törvény) 8-13. § megfelelően kizárja 
a felelősségét minden, a Játékos által létrehozott, nyilvánosságra hozott, illetve feltöltött tartalomért, illetve azok 
miatt bekövetkezett esetleges jogsérelemért, kárért. A Játékos által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, 
ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem 
vagyoni kárért kizárólag az adott tartalmat közzé- vagy elérhetővé tett Játékos tartozik felelősséggel. Minden 
Játékos köteles gondoskodni arról is, hogy az általa hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom (például 
harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, szerzői vagy jogi oltalom alá eső 
szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon 
(például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) ne sértse. 
 
A Kékkúti Ásványvíz Zrt. nem vállal felelősséget a Játékosok által honlapon elhelyezett tartalmak szerzői 
jogainak tisztaságáért, ám mindent megtesz azért, hogy jogsértő tartalmakat a Játékosok ne töltsenek és 
tölthessenek fel, illetve a már feltöltött jogsértő tartalom eltávolításra kerüljön. A Játékos által a honlap 
használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Kékkúti Ásványvíz Zrt. jogosult, de nem köteles 
ellenőrizni. 
 
A Játékosnak amennyiben weboldal használata során a honlapon bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló 
művet hozzáférhetővé tesz, akkor ezen művek tekintetében a felhasználási és közzétételi jogokkal rendelkeznie 
kell. A szerzői művek felhasználásának és közzétételének jogosságáét a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a 
Játékos köteles igazolni, illetve a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért 
kizárólag a Játékost terheli a felelősség. A Játékos tudomásul veszi, hogy a weboldalra feltöltött tartalmak 
tekintetében a tartalom feltöltést követően az őt megillető esetleges szerzői és egyéb felhasználási jogairól 
ingyenesen és visszavonhatatlanul lemond a Kékkúti Ásványvíz Zrt. javára. 
 
Amennyiben a weboldal használatával vagy a weboldalon egy adott Játékos által közzé- vagy elérhetővé tett 
tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Játékos 
az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését 
magára vállalja.  Játékos a Kékkúti Ásványvíz Zrt. által megkövetelt intézkedést köteles megtenni a 
jogsértésekkel és a visszaélések kiküszöbölésével kapcsolatban, a Kékkúti Ásványvíz Zrt. jó hírnevének 
megóvása érdekében, ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Kékkúti Ásványvíz Zrt. nevével történő 
összefüggésbe hozatalának elkerülését és az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok 
megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket. 
 

A Kékkúti Ásványvíz Zrt. a tartalom eltávolítására vonatkozó felhívás esetén a szerzői jogot sértő tartalmak 
esetében az Etv. törvény 13. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően jár el, harmadik személy személyiségi 
és egyéb jogait sértő kifogásolt információ esetében a tartalom jogsértő jellegének vizsgálata nélkül azonnal törli 
a tartalmat és a hozzáférést a továbbiakban nem biztosítja. A kifogásolt információk törlése vagy a hozzáférés 
nem biztosítása esetén a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.  A kifogásolt tartalom annak törlését 
követően a nyereményjátékban a továbbiakban nem vesz részt, és a Játékos a Kékkúti Ásványvíz Zrt-vel szemben 
a jogsértő tartalom törlésével, és a játékból való kizárással kapcsolatban semmilyen igényt nem támaszthat, a 
bekövetkezett kárért Kékkúti Ásványvíz Zrt. nem vállal felelősséget.  
 
A feltölthető tartalomra vonatkozó további rendelkezések 
 
A Játékos által feltöltött tartalom és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött adat különösen, de nem kizárólag: 

• nem sértheti más szerzői jogait,  
• nem sérthet egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő jogot,  
• nem sérthet jóhírnevet, emberi méltóságot, vagy egyéb személyhez fűződő jogot,  
• nem lehet faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentét kiváltására alkalmas, illetve nem válthat 
 ki társadalmi ellenérzést. 
• nem reklámozhat egészségre ártalmas anyagokat, illetve nem ösztönözhet ilyen anyagok használatára,  
•  nem tartalmazhat bűncselekményt, arra irányuló felhívást, 
• nem tartalmazhat államtitkot vagy szolgálati titkot,  
• nem tartalmazhat jogosulatlanul, vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról 
 szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, 
• nem tartalmazhat tiltott reklámot, és nem sértheti a reklámokra és elektronikus hirdetésekre vonatkozó 
 jogszabályi rendelkezéseket,  



• nem szolgálhat  promóciós célt,  
• semmilyen egyéb jogszabályba nem ütközhet.  

Mindezek alapján tilos például: 

• a más, valós személy nevének, adatainak felhasználásával, vagy egyébként valótlan, pontatlan adatokkal 
regisztrálni;  
• más személyek személyes és különleges adatait (ideértve nem kizárólagosan a névre, életkorra, lakhelyre, 
telefonszámra, végzettségre, családtagok nevére, vallásos beállítottságra vonatkozó adatokat) az érintett 
beleegyezése nélkül nyilvánosságra hozni, vagy mással közölni, 
• bármilyen olyan tartalmat létrehozni vagy hozzáférhetővé tenni, amely a Kékkúti Ásványvíz Zrt. 
termékein kívül valamilyen terméket, szolgáltatást, céget, személyt vagy bármi mást reklámoz, vagy annak 
reklámozására alkalmas,  
• a sértő, obszcén, vulgáris, gyűlöletkeltő, rasszista, más személyek és közösségek emberi és személyiségi 
jogait, vagy egyébként a jogszabályokat sértő tartalmakat, információkat elhelyezni, vagy hozzáférhetővé tenni,  
•  olyan tartalmat létrehozni vagy hozzáférhetővé tenni, amely ténylegesen vagy potenciálisan sérelmes a 
Kékkúti Ásványvíz Zrt. jogaira, illetve érdekeire, jó hírnevére nézve (ennek megállapítása tekintetében a 
Kékkúti Ásványvíz Zrt. álláspontja az irányadó);  
• a bármilyen jelszót nyilvánosságra hozni (attól függetlenül, hogy nyereményjátékhoz, vagy más 
rendszerhez hozzáférést biztosító jelszóról van-e szó), vagy a weboldalon a hozzáféréséhez szükséges jelszót és 
felhasználónevet más, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni;  

• bármilyen pornográf tartalom elhelyezése vagy hozzáférhetővé tétele;  
• a hatályos jogszabályok alapján egészségre ártalmas vagy kábítószernek minősülő szereket népszerűsíteni, 
fogyasztásukra buzdítani, vagy azokkal összefüggésben egyébként a hatályos jogszabályokat sértő magatartást 
tanúsítani,  
•  az egészséget vagy a közbiztonságot ténylegesen vagy potenciálisan veszélyeztető, vagy az ilyen 
tevékenységek végzését elősegítő, lehetővé tevő vagy megkönnyítő tartalmakat elhelyezni,  

• a fenti tilalmakba ütköző külső tartalmakra hivatkozást elhelyezni a weboldalon.  

A Kékkúti Ásványvíz Zrt-nek jogában áll a felsorolt tilalmak megszegése esetén az érintetett tartalmakat 
indokolás nélkül törölni. A kifogásolt tartalom annak törlését követően a nyereményjátékban a továbbiakban 
nem vesz részt, és a Játékos a Kékkúti Ásványvíz Zrt-vel szemben a jogsértő tartalom törlésével, és a játékból 
való kizárással kapcsolatban semmilyen igényt nem támaszthat, a bekövetkezett kárért Kékkúti Ásványvíz Zrt. 
nem vállal felelősséget.  
 
A Kékkúti Ásványvíz Zrt. felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a biztonságos felhasználás érdekében 
regisztrációs adataikat ne adják ki másoknak. Kékkúti Ásványvíz Zrt. nem tehető felelőssé azért, amennyiben 
harmadik fél a Játékos regisztrációs adataival visszaél, és azok jogosulatlan felhasználásával a weboldalra a 
Játékos nevében tartalmakat tölt fel. A Játékos haladéktalanul köteles jelezni a Kékkúti Ásványvíz Zrt-nek   a 
játékszabályban meghatározott e-mail címen amennyiben harmadik fél visszaélt a regisztrációs adataival, és 
ebben az esetben a Játékos regisztrációja, és feltöltött tartalmai törlésre kerülnek, a törlés megtörténtéig a 
harmadik fél által okozott kárért, sérelmért a Kékkúti Ásványvíz Zrt. a regisztrált Játékost teszi felelőssé. 

  
A Kékkúti Ásványvíz Zrt. jogosult bármikor ideiglenesen szüneteltetni vagy véglegesen leállítani a weboldal 
működését, azt ott nyújtott szolgáltatást, a szüneteltetéssel, illetve a weboldal esetleges hibás működésével 
kapcsolatban Kékkúti Ásványvíz Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, 
biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, 
késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Kékkúti Ásványvíz Zrt. minden 
kártérítési felelősséget kizár.  

A Kékkúti Ásványvíz Zrt. fenntartja a jogot a fenti szabályokat be nem tartó, vagy egyébként jogsértő 
felhasználók honlapról történő kitiltására, a regisztráció előzetes értesítés és indokolás nélküli megszüntetésére. 


