Szerzői jog
A „VízŐr” kifejezés és a „Water&Soil” ábrás megjelölés a Water&Soil Kft. védjegye, azok felhasználása
kizárólag a védjegyjogosult engedélyével lehetséges. A felhasználást minden esetben
előzetesen egyeztetni kell a Water&Soil Kft-vel.

Felelősség a honlapon megjelenített tartalomért
A www.waterandsoil.eu domain alatt, annak egyes nyelvi változatainak (továbbiakban honlap)
tartalmát kizárólagosan az adott országra vonatkozóan szerződött partner fejleszti, a Water&Soil
Kft-vel előre egyeztetett elvek szerint és tartalommal.
A honlap tartalmáért és annak jogi szempontból való megfelelőségéért kizárólagosan annak
fejlesztője felel. Amennyiben a Water&Soil Kft., mint a domain tulajdonosa a honlap fejlesztőjét arról
tájékoztatja, hogy jogsértésről szóló tájékoztatást, vagy bármilyen más, a honlap tartalmával
kapcsolatos értesítést kapott, vagy fedezett fel, a honlap fejlesztője köteles a
jogsértés megszüntetése, vagy bármilyen módon kifogásolt tartalom eltávolítása érdekében eljárni.
Amennyiben ezen kötelezettségének a honlap fejlesztője nem tesz eleget haladéktalanul,
a Water&Soil Kft. jogosult az adott honlapot eltávolítani mindaddig, ameddig a honlap üzemeltetője a
kifogásolt tartalmat megfelelően nem módosítja. Az egyes honlapokon feltüntetett jogsértésekkel
kapcsolatos minden kárt a Water&Soil Kft. jogosult teljes mértékben a honlap fejlesztőjére
áthárítani. A kár áthárítása alól a honlap fejlesztője nem mentheti ki magát azzal, hogy a tartalmat
előzetesen egyeztette a Water&Soil Kft-vel, tekintettel arra, hogy az adott nyelvi környezetben
érvényesülő jogi-és felhasználási környezetet a Water&Soil Kft. nem ismeri. A Water&Soil Kft.
kizárólag a termékre vonatkozóan tud a szándékolt közlendő megfelelőségéért felelősséget vállalni,
azonban ez nem vonatkozik az egyes tanulmányokban foglalt állítások megfelelőségére.
A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más anyagokat a Water&Soil Kft.
kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé, azok semmilyen formában nem minősülnek
ajánlattételnek.

Cookie Kezelési Nyilatkozat
A Water&Soil Kft. weboldala a felhasználói élmény fokozása és ügyfelei megfelelő tájékoztatása,
informálása érdekében Cookie-kat használ. A cookie-k olyan kisméretű adatfájlok, amelyek
segítségével jobban megismerhetjük az oldalra látogató érdeklődők igényeit, böngészési szokásait,
így a cookie-k által szolgáltatott statisztikák segítségével javíthatjuk marketingstratégiánkat,
valamint látogatóink böngészési élményét. A cookie-k nem tartalmaznak személyes információt,
nem használhatók fel alkalmazások futtatására.
A cookie-kat számítógépén vagy mobileszközén, helyileg tároljuk. A cookie-k
használatának elfogadásához kattintson a felugró ablak megfelelő gombjára és folytassa a
böngészést a szokásos módon. Ha jobban meg kívánja ismerni a cookie-kat és azok
kezelését, a http://www.aboutcookies.org címen olvashat bővebben róluk.
Mivel a webhely valamennyi részén használunk cookie-kat, azok letiltása megakadályozhatja
a webhely bizonyos részeinek használatát.
A webhelyeinken használt cookie-kat a DPA cookie-król szóló útmutatójában leírt irányelveknek
megfelelően kategorizáltuk.
Webhelyeinken és online szolgáltatásainkban az alábbi kategóriákat használjuk:
Feltétlenül szükséges Cookie-k
Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek a webhelyen történő böngészéshez és a szolgáltatások
használatához. A cookie-k nélkülözhetetlenek egyes szolgáltatások igénybe vételéhez, futtatásához.
Teljesítménnyel kapcsolatos Cookie-k

Ezek a cookiek-a webhelyek használatának módjával kapcsolatos adatokat gyűjtik, például azt, mely
oldalakat látogatja a leggyakrabban. Az összegyűjtött adatok segítségével
optimalizáljuk webhelyeinket és könnyebbé tesszük a navigációt az Ön számára. A cookie-k
segítségével informálhatjuk partnereinket, ha az ő oldalukról érkezett az egyik webhelyünkre,
illetve megtudhatjuk, hogy a felhasználó a webhelyünkön történő tartózkodás során
milyen tevékenységet végzett a honlapon. A cookie-k nem gyűjtenek személyes azonosításra
alkalmas adatokat. A cookie-k által gyűjtött adatokat összesítjük, ezért azok névtelenek.
Funkcionális Cookie-k
A webhelyek ezeknek a cookie-knak a segítségével jegyzik meg az Ön által a böngészés során megadott
beállításokat. Tároljuk például a tartózkodási helyét, hogy webhelyünk az Ön országának megfelelő
nyelven jelenhessen meg. Ezen kívül egyéb beállításokat (például szövegméretet, betűtípusokat és egyéb
testre szabható elemeket) is tárolhatunk. A cookie-k segítségével azt is nyomon követhetjük,
hogy milyen termékeket vagy videókat tekintett meg a webhelyen, elkerülve ezzel az ismétlődést.
A cookie-k által gyűjtött adatok nem alkalmasak személyes azonosításra, és nem követik nyomon
a webhelyünkön kívül végzett böngészési tevékenységét.
Cookie-k kezelése
A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, ezen változtatni az egyes böngészők
cookie- beállításainak megadásával lehetséges, az alábbiak szerint:
§ Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835 (mobil verzió: http:/
/www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacyand-other-browser-settings.aspx).
§ Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=enGB&answer=95647
§ Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html (vag
y http://support.apple.com/kb/HT1677 a mobil verziókhoz)
§ Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/
Enabling%20and%20disabling%20cookies
§ Blackberries: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/
32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
§ Android: http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022
§ Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Jelen nyilatkozat kiterjed a Water&Soil Kft. által, vagy megbízásából üzemeltetett, harmadik
fél platformján (facebook, twitter, youtube, stb.), vagy alkalmazásán üzemeltetett megjelenési formáira
is.
A Water&Soil Kft. online megjelenési formáinak használatával hozzájárulását adja ahhoz, hogy cookiekat használjunk, ennek a Cookie Szabályzatnak megfelelően. Ha nem ért egyet a cookie-k ilyen formájú
használatával, böngészőjét ennek megfelelően állítsa be, vagy ne használja a Water&Soil Kft. online
megjelenési formáit.

