
Az Elite Fashion weboldalt (elitedivat.hu, a továbbiakban: Weboldal) a Ralph Redford 
Co. Kft. (1182 Budapest, Bója utca 28. a továbbiakban: Üzemeltető) működteti. 
A Weboldal használatával Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja. 
Munkatársaink szívesen adnak felvilágosítást az alábbiakban leírt technikai vagy jogi 
fogalmak jobb megértéséhez. 

Az oldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes. 

A személyes adatok tekintetében az adatkezelő a Ralph Redford Co. Kft., 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 személyes adatok felhasználásának célját mindig megismerheti azon az oldalon, 
ahol ilyen jellegű adatok megadását kéri Öntől az Üzemeltető. 

A Weboldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben 
az Ön személyes adatait tartalmazó adatfileokat helyezünk el az Ön számítógépén 
('cookie'). Ennek megtörténtéről Ön az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést. Az 
adatfileok a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai 
alkalmával a korábbi adatfileok az Üzemeltetőhöz kerülnek. Az adatfileokkal 
kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról 
böngészőjének útmutatója igazítja el. 

A Weboldalra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP 
címéről naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az 
Üzemeltető kizárólag a Weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím 
és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minősülhet. 
A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön kérelmére 
az Üzemeltető megsemmisíti. 

A Weboldalon egy hirdetési rendszer keretében reklámokat jelenítünk meg. A 
rendszer személyes adatokat gyűjt a hirdetésre kattintó felhasználókról, abból a 
célból, hogy ne zavaró, hanem az Ön érdeklődésének megfelelő reklámok jelenjenek 
meg az oldalon. Ezen adatok köréről, illetve felhasználási módjáról a Google 
Adatvédelmi irányelvei adnak bővebb tájékoztatást. 

A Weboldalon hirdető egyes külső hirdető cégek ún. "DART cookie"-kat használnak 
hirdetések megjelenítésére. A "DART cookie" lehetővé teszi, hogy a felhasználók 
számára a hirdetések látogatásaik alapján kerüljenek megjelenítésre. Ezek a külső 
cégek tehát felhasználhatnak egyes adatokat az Ön Weboldalunkon tett látogatásáról, 
annak érdekében, hogy az Ön érdeklődésének megfelelő hirdetéseket 
biztosíthassanak (nem használhatják fel azonban az Ön nevét, e-mail címét vagy 
telefonszámát). A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a 
hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek 
(http://www.google.com/…acy_ads.html) felkeresésével. 

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az 
elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes 
megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden 
kártérítési felelősséget kizár. 
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A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi alkotása. 

Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (például 
cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül 
szabad. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása 
szükséges. 
A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését 
Üzemeltető kizárja. 
A Weboldalon található külső hivatkozások (az elitedivat.hu-tól eltérő 
címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll az Üzemeltető 
befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az Üzemeltető törli vagy 
módosítja. 

A Weboldal 'Men’s Fashion Blog' rovatában, valamint a Weboldalon megjelenő 
ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Üzemeltető minden 
felelősséget kizár. Üzemeltető fenntartja a jogot a hozzászólások ill. felhasználók által 
beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére. 
Az Üzemeltető fenntartja a jogot felhasználók kitiltására, a regisztráció előzetes 
értesítés és indokolás nélküli megszüntetésére. 

A weboldal rendeltetése 

A weboldalon történő jogsértő bejegyzéseket a moderátorok törölhetik, vagy kérésre 
törlik. Ilyen hozzászólások lehetnek, melyek: 

 akadályozzák a weboldal rendeltetésszerű használatát, illetve melyek 
 tartalma jogszabályba, vagy jelen etikai szabályzatba ütközik. 

A moderátorok nem tudják az egyes hozzászólásokat utólag szerkeszteni, illetve 
részlegesen törölni; vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy teljes 
egészében törlik. 
A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a jelen etikai szabályzatba 
ütköző, így törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre 
kerülhetnek. Fentiekből következően, azokra a hozzászólásokra, melyek valószínűleg 
sértik jelen Etikai szabályzatot, nem célszerű reagálni, hiszen ezek a reakciók is 
törlésre kerülhetnek. 

A felhasználó külön értesítése nélkül 
törölhetők 

 Jogsértő hozzászólások. 
Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely a közzétételének időpontjában 
hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb 
jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz. 

 Alpári illetve agresszív, fenyegető hangnemű, valamint kötözködő, 
rosszindulatú hozzászólások. 

http://www.jogiforum.hu/torvenytar/tv/1999/LXXVI


 Egyes regisztrált felhasználókat lejárató, illetve egyértelműen velük 
kapcsolatosan alpári, bántó, sértő vagy gyalázkodó módon kinyilvánított 
véleményeket - személyeskedést - tartalmazó hozzászólások. 

 A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre 
alkalmas, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó 
hozzászólások. 

 Mindazok a hozzászólások, szándékosan ismételt kérdésfeltevések, melyek a 
felhívás ellenére a weboldalon – egy témán belül, vagy különböző témákban – 
többszörösen szerepelnek. 
Ebben az esetben felhasználó valamennyi adott kérdéshez kapcsolódó 
hozzászólása törlésre kerül. 
Amennyiben az ismétlés nem szándékos (azaz véletlen), egy bejegyzés 
meghagyása mellett a többi példány kerül csak törlésre. 

 Témaromboló hozzászólások. 
A téma tartalmi rombolásának számít minden, a kulturált, folyamatos 
társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli 
hozzászólás. 

 Törölt hozzászólás - részbeni vagy teljes – visszamásolása, valamint törölt, 
összevont, áthelyezett témák újraindítása. 

 Nyílt, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hozzászólások. 

Letiltás 

A moderátorok a jogsértő, továbbá a jelen szabályzatot súlyosan sértő, a kulturált 
társalgást szándékosan és/vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait 
korlátozhatják, ezen felhasználókat letilthatják. 

Üzemeltető adatai 

Cégnév: Ralph Redford Co. Kft. 
Telephely: 1182 Budapest, Bója utca 28. 
Adószám: 25812891-2-43 
E-mail cím: info@elitedivat.hu 
Weboldal: http://elitedivat.hu 

Tárhelyszolgáltatónk 

Neve: ATW Internet Kft. 
Székhelye: 1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1. 
E-mail címe: info@atw.co.hu 
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