Termékkommentárok: Felhasználási feltételek és adatvédelmi nyilatkozat
Állapot: 2015. 08. 13.
Felhasználási feltételek
Bizonyára örül az olyan termékekre vonatkozó ajánlásoknak és tapasztalati beszámolóknak, melyek
Önt is érdeklik. Ezzel mások is így vannak!
Kommentárjaival a termék iránt érdeklődőknek segítséget nyújt a megfelelő termékek
kiválasztásában.
Ezenfelül nekünk is segít (Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, Am Labor 1, 30900 Wedemark,
Németország) a termékfejlesztésben, melyet az Ön tapasztalatai és javaslatai alapján képesek
vagyunk javítani.
Támogatását köszönjük.
Kérjük, ügyeljen a következő szabályokra, melyeket ajánlásának, ill. tapasztalati beszámolójának
megküldésekor (a továbbiakban ezekre egységesen „kommentárként“ kerül utalás) be kell tartania.
1. A kommentárok megküldéséhez az Ön országában érvényes törvényhozás szerint
nagykorúnak és cselekvőképesnek kell lennie. Garantálja, hogy a kommentárt saját maga
fogalmazta és a számunkra megküldött kommentárra vonatkozóan senki más nem támaszt
jogosultságokat. Különösen garantálja, hogy a kommentár megküldésével a jelen
feltételekben szabályozott célokra nem sérti senki szerzői jogait.
2. A kommentár számunkra való megküldésével költségmentes, tartós és vissza nem vonható,
az egész világon érvényes licencet ad át kommentárjának használatára vonatkozóan. A
számunkra átadott használati jogosultság korlátozás nélküli és különösen tartalmazza a
sokszorosítási és weboldalainkon valamint a nyomtatott médiában való közzétételi jogot,
különösen a velünk az AktG 15 §-a szerinti kapcsolt vállalkozások számára adott allicencek
tekintetében.
3. Biztosítja számunkra a kommentárának szerkesztésének jogát, amennyiben ezen szerkesztés
nem módosítja az objektív módon felismerhető értelmet. Az ilyen értelemben vett
szerkesztések rendszerint a kommentár rövidítését jelentik.
4. Jogunk van a kommentár törlésére, ha a kommentár érvényes jogot sért, ha harmadik felek
kérik a törlést, ill. ha saját belátásunk szerint a törlés ésszerű vagy szükséges. A törlés akkor is
megtörténhet, ha a kommentár sérti jelen felhasználási feltételeket.
5. Fiatalkorúakat veszélyeztető, diszkrimináló, pornográf vagy rasszista tartalmakkal rendelkező
és sértő kommentárok szintén nem engedélyezettek.
6. Az Ön kommentárját kizárólag a termékeinkkel és azok hirdetéseivel kapcsolatban jelenítjük
meg. Ezen ábrázolások weboldalainkon, külső internetes oldalakon vagy nyomtatott
publikációkban jelenhetnek meg. Ebből az okból arra kérjük Önt, hogy kommentárja ne
tartalmazzon olyan információkat, melyeket nem szeretne közzétenni, ill. melyekkel
kapcsolatban nem szeretné, ha internetes oldalakon, nyomtatott médiában vagy más módon
harmadik felek számára, ill. a nyilvánosság számára elérhetőek legyenek.
7. A felhasználási feltételekből adódó vagy azokkal kapcsolatos vitás kérdésekre a Német
Szövetségi Köztársaság törvénykezése vonatkozik, amennyiben nem áll fenn az Ön
tartózkodási országában, ezzel ellentétes, kötelező érvényű törvény.
8. A jelen felhasználási feltételekkel kapcsolatos vitás kérdésekre vonatkozóan az illetékes
bíróság a cégünk székhelyén illetékes bíróság.
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9. Amennyiben a fenti feltételek egyike hatálytalan vagy érvényesíthetetlen lenne vagy azzá
válna, úgy a többi szabályozást ez nem érinti, azok érvényben maradnak.

Adatvédelmi nyilatkozat
Cégünk (Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, Am Labor 1, 30900 Wedemark) számára fontos a
számunkra átadott adatok biztonságos kezelése.
A kommentár online űrlapon keresztüli megküldésével elfogadja az adatvédelmi nyilatkozatot és
beleegyezik a személyi adatainak megfelelő rögzítésébe és feldolgozásába.
A következő személyi adatokat rögzítjük, amennyiben Ön kommentárt küld meg számunkra:
Felhasználói név, lakhely (város és ország).
Az adatok nálunk kizárólag a kommentárok és az azokat leadó személy egymáshoz rendelésének
céljából kerülnek elektronikus rögzítésre.
Az adatok a közzétett kommentárok mellett is megjelenhetnek, így harmadik feleknek is lehetőségük
van arra, hogy a kommentárt az Ön személyéhez rendeljék.
Az adatok ezenfelül az AktG 15 §-a szerinti kapcsolt vállalkozásoknak is továbbadhatók statisztikai
kiértékelések céljából, ill. termékeink és szolgáltatásaink reklámozásának céljából.
Ezen túlmenő adatfeldolgozás nem történik.
Önnek joga van az általunk feldolgozott adatokról tájékoztatást kapnia. Ezenfelül joga van
helyesbítés, zárolás vagy törlés kérésére az adatvédelmi jogi előírásoknak megfelelően. Ezen jogokat
számunkra küldött forma nélküli üzenettel érvényesítheti.
Amennyiben a személyes adatainak fentiek szerinti feldolgozásával nem ért egyet, úgy kérjük, ne
tegyen közzé kommentárt.

