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A DIGITALVAC WI-FI HOTSPOT SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK
FELTÉTELEI
A Vác Városi Kábeltelevízió Kft. által üzemeltetett Wi-Fi HotSpot szolgáltatás az alábbi
feltételek betartása mellett vehető igénybe. A szolgáltatás használata és a jelszóval,
vagy szabad felhasználás esetén jelszó nélkül történő belépés az alábbi feltételek
elfogadását jelenti.
A Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) szolgáltatásként lehetővé
teszi, hogy a Szolgáltatóval előfizetői jogviszonyban álló személy (továbbiakban:
Igénybevevő) külön díj fizetése nélkül, vezeték nélküli internetezési lehetőséget (WiFi
szolgáltatást) vegyen igénybe. A Szolgáltató biztosítja előzetes regisztrációt követően
a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói nevet és az ahhoz tartozó
jelszót. A szolgáltatás lehetővé teszi az Igénybevevő részére, hogy hozzáférjen az
Internethez, elektronikus leveleihez Vác városának meghatározott területein.
Az Igénybevevő nem jogosult az Internet-hozzáférést harmadik személy részére
továbbértékesíteni, vagy ingyenesen átruházni.
Az Igénybevevő a szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe, és biztosítja a
szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközöket. Az Szolgáltató kizárja a
felelősségét a szolgáltatás nyújtásával, illetve igénybevételével kapcsolatban.
Az Szolgáltató nem tartozik felelősséggel különösen az Igénybevevő számítógépének
esetleges meghibásodásáért, semminemű vírusfertőzésért, valamint a látogatott
oldalakon található programok által esetlegesen okozott károkért. Az Szolgáltató nem
tartozik felelősséggel továbbá a kapcsolatteremtés késedelméből, a kapcsolatmegszakadásból, a meghiúsult vagy hibás adattovábbításból eredő esetleges károkért.
Az Szolgáltató nem tartozik felelősséggel különösen a szolgáltatás Igénybevevő általi
jogellenes használatáért, illetve azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy az
Igénybevevő olyan adatot, információt tárol vagy továbbít, amelyet jogosulatlanul
szerzett meg, továbbá amelyekkel szerzői jogokat vagy egyéb jogszabályokat sért. Az
Szolgáltató az Igénybevevő tevékenységét naplózhatja és a naplóállományt a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezelheti és hatósági megkeresés esetén a
jogszabályban előírt adatokat az adott felhasználóval kapcsolatban kiadhatja.
Amennyiben személyes adatait eljuttatta hozzánk, azzal hozzájárulását adta ahhoz,
hogy azokat a szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsuk. A
szolgáltatás használatához szükséges felhasználói név és jelszó illetéktelen
felhasználásából, nyilvánosságra hozatalából, illetéktelen személy tudomására
jutásáról vagy elvesztéséből, így mások számára hozzáférhetővé tételéből fakadó
károkért az Szolgáltató minden felelősséget kizár.
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