
Deklaracja prawna 

Operatorem strony internetowej https://hu.nosiboo.eu (dalej: strona internetowa) i 
właścicielem powyższej domeny jest spółka ATTRACT Kft. (dalej: usługodawca) (siedziba: 
7622 Pécs, Siklósi út 1/1, numer podatkowy: 11777364-2-02, numer ewidencyjny firmy: 02-
09-066227, reprezentowana samodzielnie przez Waltera Streitmanna, dyrektora 
zarządzającego i Zsolta Mátrabérci, dyrektora zarządzającego). 

Przed rozpoczęciem korzystania z tej strony internetowej prosimy o dokładne zapoznanie się 
z poniższymi warunkami. Korzystając ze strony internetowej, wszyscy użytkownicy akceptują 
warunki użytkowania przedstawione poniżej, działając w sposób dorozumiany. 

1. Prawa autorskie 

Prawa autorskie do treści strony internetowej, w tym tekstów, obrazów, dźwięków, filmów, 
danych, innych informacji, jak również ich układu i sposobu prezentacji należą do 
usługodawcy, o ile nie wskazano innego autora. Cała zawartość strony internetowej jest 
własnością intelektualną usługodawcy, zgodnie z postanowieniami Ustawy nr LXXVI z 1999 r. 
o prawie autorskim. 

O ile nie uzgodniono inaczej, jakiekolwiek częściowe lub całościowe wykorzystanie treści 
strony internetowej, w szczególności powielanie, przekazywanie, rozpowszechnianie, 
adaptacja lub przechowywanie, bez uprzedniej pisemnej zgody usługodawcy, jest 
zabronione. Wyjątkiem od tego zakazu jest wykorzystanie do celów prywatnych, osobistych, 
pod warunkiem, że źródło (https://hu.nosiboo.eu) powinno być zawsze wyraźnie wskazane. 

Korzystanie na podstawie przepisów o swobodnym korzystaniu jest dozwolone i nieodpłatne 
tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to normalnego korzystania z utworu i nie 
powoduje nieuzasadnionej szkody dla uzasadnionych interesów autora, oraz pod 
warunkiem, że spełnia ono wymogi słuszności i nie służy celowi niezgodnemu ze swobodnym 
korzystaniem.  

Wykorzystanie treści strony internetowej do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej 
zgody usługodawcy jest niedozwolone. 

Wykorzystanie zawartości strony internetowej w sposób odmienny od powyższych 
postanowień, lub przekraczający zakres swobodnego korzystania, skutkuje korzystaniem 
niedozwolonym, co uprawnia usługodawcę do zastosowania przewidzianych prawem 
środków zaradczych. 

Każdy może umieścić link do strony na swojej stronie internetowej. Korzystanie z utworów 
intelektualnych osób trzecich zamieszczonych na stronie podlega przepisom ustawy o prawie 
autorskim. Wszelkie wykorzystanie wykraczające poza te granice wymaga zgody autora. 

2. Odpowiedzialność 

Korzystanie z tej strony internetowej przez Użytkownika w jakimkolwiek celu odbywa się na 
własną odpowiedzialność i według własnego uznania. Korzystanie z informacji pobranych i 
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pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej jest dobrowolne i odbywa się na własne 
ryzyko użytkownika. 
Informacje i dane wyświetlane na stronie internetowej służą wyłącznie celom 
informacyjnym, usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich kompletność i dokładność, 
ale dołoży wszelkich starań, aby udostępniane treści były dokładne w momencie ich 
zamieszczania i przydatne w odniesieniu do przedmiotu strony internetowej. 

Na stronie mogą wystąpić nieścisłości techniczne i błędy ortograficzne. Usługodawca 
zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia zawartości strony internetowej w 
dowolnym czasie, bez podania przyczyny i bez uprzedzenia. 

Usługodawca zastrzega sobie ponadto prawo do zmiany zawartości strony internetowej, w 
całości lub w części, lub do ograniczenia lub zakończenia jej dostępności w dowolnym 
momencie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z 
czasowych braków strony internetowej, ewentualnych awarii, błędów systemowych, decyzji 
biznesowych podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej lub 
innych podobnych przyczyn. 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek 
rodzaju wynikające z dostępu lub braku dostępu do strony internetowej, korzystania z niej 
lub jakichkolwiek informacji na niej zawartych. 

3. Odnośniki 

O ile nie wskazano inaczej, odnośniki/linki do innych stron internetowych wyświetlane na 
stronie internetowej nie są własnością usługodawcy ani nie są przez niego obsługiwane. Z 
tego względu usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje wyświetlane na 
zewnętrznych stronach internetowych. 

4. Ochrona danych 

Usługodawca w trakcie korzystania z serwisu internetowego w pełni stosuje się do przepisów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679/UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane dalej "RODO") oraz ustawy nr CXII z 
2011 r. o prawie do samostanowienia informacyjnego i wolności informacji.  

Polityka prywatności usługodawcy jest dostępna na poniższej stronie internetowej: 
https://hu.nosiboo.eu/adatkezelesi-tajekoztato  

5. Portale społecznościowe 

Usługodawca posiada własny profil na Facebooku, na którym również publikuje posty. 
Informacje tam zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny, a korzystanie z danych i 
informacji zawartych w postach odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Usługodawca 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść wpisów i komentarzy użytkowników na profilu 
na Facebooku. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do usuwania treści 
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nieodpowiednich, niemoralnych, obraźliwych lub podobnych oraz do zablokowania ich 
autora na profilu na Facebooku. 

6. Rozwiązywanie sporów 

Usługodawca dołoży starań, aby wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą stroną 
rozstrzygać polubownie. W przypadku ewentualnego sporu właściwe są sądy węgierskie, a 
prawem nadrzędnym jest prawo węgierskie. Korzystanie z serwisu w sposób odbiegający od 
wyszczególnionych powyżej warunków warunki usługodawcy lub naruszający je, może 
skutkować konsekwencjami w zakresie prawa autorskiego, cywilnego i karnego.  

Usługodawca podejmie działania przeciwko wszelkim naruszeniom, o których się dowie. 

7. Zmiana deklaracji prawnej 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do rewizji treści oświadczeń zamieszczonych na stronie 
internetowej oraz do ich ewentualnej modyfikacji lub aktualizacji. Wszelkie zmiany 
dokonane w trakcie tych przeglądów są dla Państwa wiążące, dlatego prosimy o okresowe 
sprawdzanie treści deklaracji w celu śledzenia ewentualnych zmian. 

8. Namiary 

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek pytań dotyczących oświadczeń prawnych 
zamieszczonych na tej stronie, prosimy o kontakt za pomocą danych kontaktowych 
wymienionych w stopce redakcyjnej. 

Pécs, 7 października 2021 r. 
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