A jelen weboldal (továbbiakban: weboldal) üzemeltetője az MAXER Hosting
Kft. (székhely: 9024 Győr, Répce u. 24., cégjegyzékszám: 08-09-013763, a
továbbiakban: Szolgáltató).
A foxhr.hu tájékoztatja Önt, hogy weboldalainak megtekintése, böngészése egyúttal
az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:
1. A foxhr.hu weboldal és az azon megjelenő tartalom, szövegek, képek, adatok,
információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alá
esnek, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére
kizárólag a Szolgáltató jogosult
2. Minden jogot fenntartunk
3. A foxhr.hu weboldal tartalma az eredetileg leírtak szerint, változtatás nélkül
értendő.
4. A foxhr.hu előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának
egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni,
terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni
5. A foxhr.hu azonban beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra –
Ön ezen oldalak kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.
6. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy
átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse
7. Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos
vagy hibamentes lesz.
8. A weboldalon megjelenő cikkek, anyagok megjelenésének időpontja a
bejegyzés tetején található. Elolvasás előtt minden esetben ellenőrizze a
dátumot, ugyanis előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet
megváltozása miatt a cikk már nem aktuális. A Szolgáltató mindent megtesz
annak érdekében, hogy a cikkek tartalma tudásuknak megfelelően pontosak és
a weboldal témájához kapcsolódóan hasznosak legyenek. Azonban a közölt
adatok tartalmáért, azok betartásukért és annak következményeiért, valamint
aktualitásáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az oldalon és a
bejegyzésekben közzétett információk, elemzések és következtetések csak
tájékoztató jellegűek.
A megjelentetett információk nem minősülnek adó-, jogi- vagy egyéb
tanácsadásnak. A weboldalon található információk alapján hozott, illetve az
azokra alapozott üzleti döntésekből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal
felelősséget.
9. A weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott
anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából,
a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő
működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből
eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten
kizárja
10. A weboldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy
hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak
automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként
harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.
11. A kapcsolódó honlapokhoz a weboldal csupán hozzáférést közvetít, azonban
nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért
vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a
Szolgáltató valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta

12. A foxhr.hu weboldalán esetleg említésre kerülő, megjelenő, védett névvel és
logóval rendelkező cégek nevei és logói az adott cégek védjegyei.
13. A weboldal használatával kapcsolatos adatvédelmi információkért az
Adatvédelmi nyilatkozatunkat is ajánljuk a felhasználó szíves figyelmébe.

