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JOGI NYILATKOZAT  

 
A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (a továbbiakban: RÁBA Nyrt.) honlapjának, illetve 
weboldalainak megtekintésével, illetve használatával Ön elfogadja a RÁBA Nyrt. jelen 
nyilatkozatban meghatározott feltételeit. A RÁBA Nyrt. egységes honlapjának részét képezik 
a RÁBA Csoport tagjaira vonatkozó weboldalak is, amelyekre a jelen nyilatkozatban foglalt 
feltételek egyformán érvényesek.  

Kérjük, hogy amennyiben nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, ne látogassa 
honlapunk weboldalait! 

SZERZŐI JOGVÉDELEMI NYILATKOZAT  

A honlap teljes tartalma - különösen a weboldalakon megjelenő szövegek, képek, grafikák, 
információk egyéb anyagok, illetve ezek elrendezése - szerzői jogvédelem, illetve 
védjegyoltalom alatt állnak. A honlap tartalmának felhasználására, hasznosítására, illetve 
átruházására kizárólag a RÁBA Nyrt. jogosult.  

Tilos a tartalom egészét vagy bármely elemét módosítani, átalakítani, vagy reprodukálni, a 
saját személyes használattól eltérő célból letölteni, tárolni, kinyomtatni, más honlap vagy 
bármely alkotás létrehozásához bármely módon vagy formában felhasználni, bármely céllal 
bemutatni, kiállítani vagy terjeszteni, kereskedelmi célra, üzleti vagy nem üzletszerű célra 
bármely módon és formában felhasználni, hasznosítani, átruházni vagy egyébként rendelkezni 
vele. 

A RÁBA Nyrt. a honlap, illetve a weboldalak vonatkozásában – a saját személyes célra történő 
letöltés, tárolás és kinyomtatás kivételével - minden jogot fenntart.  

FELELŐSSÉG KIZÁRÓ NYILATKOZAT  

A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, meghatározás vagy leírás kizárólag 
tájékoztatásul szolgál. A RÁBA Nyrt. weboldalain megjelenő információk és adatok 
felhasználása kizárólag a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történhet. A RÁBA 
Nyrt. rendszeresen gondoskodik a honlapon megjelenő adatok és információk frissítéséről, 
azonban azok teljessége, helyessége, illetve pontossága tekintetében nem vállal felelősséget, 
kivéve, ha az információ helyességéért a tőkepiaci törvény szerinti felelősség terheli (például 
tőzsdei jelentések, stb.). A RÁBA Nyrt. nem felel a RÁBA Nyrt. weboldalakhoz kapcsolódóan 
harmadik személyek által közzétett adatokért, információkért sem. 

A RÁBA Nyrt. nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek a weboldalak 
használatával kapcsolatban, azok használatából vagy használatra képtelen állapotából 
származhatnak, a weboldalak nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, 
üzemzavarból, az információtovábbítás esetleges késedelméből, számítógépes vírus által 
vagy más rosszindulatú kódból, az adatátviteli út hibájából, az adatok bárki által történő 
illetéktelen megváltoztatásából vagy más, a felsoroltakhoz hasonló okból keletkezhetnek. 

HIVATKOZOTT HONLAPOK  

A RÁBA Nyrt. weboldalai tartalmazhatnak olyan hivatkozásokat is, amelyek más, esetlegesen 
nem a RÁBA Csoporthoz tartozó, harmadik személyek tulajdonában, kezelésében lévő 
honlapokhoz nyújtanak kapcsolódási lehetőséget. A hivatkozott honlapokhoz a RÁBA Nyrt. 
csupán hozzáférést biztosít, azonban nem vállal semmilyen felelősséget a hivatkozott 
honlapokért vagy az azokon elhelyezett tartalmakért.   
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ADATVÉDELMI NYILATKOZAT  

A Társaság honlapjához bárki kilétének felfedése és személyes adatainak megadása nélkül 
hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül 
szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és 
automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban 
nem nyerhető, így az adatvédelmi jogszabályok hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít 
meg. 

A honlap a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics 
„sütiket”(cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, 
amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a 
honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai 
egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a 
sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi 
szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató 
böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A 
jelen weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a 
fentiekben meghatározott módon és célokra. A Google ezen információkat a weboldal 
honlaplátogató által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon 
végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott 
tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására 
használja. A honlap látogatása során az érintett számítógépének IP címét és a böngésző 
szoftvertől függően számítógépének egyes adatait látogatottsági statisztikák készítése és a 
rosszindulatú informatikai támadások azonosítása végett gyűjti és tárolja. 

A RÁBA Nyrt. egyebekben a személyes adatokat a honlapon közzétett Adatvédelmi 
Tájékoztatóban foglaltak szerint, illetve a mindenkor irányadó adatvédelmi jogszabályok 
szerint kezeli. 

A RÁBA Nyrt. fenntartja a jogot, és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen adatvédelmi 
nyilatkozat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 
egyoldalúan módosítsa. 

JOGI NYILATKOZAT MEGVÁLTOZTATÁSA 

A RÁBA Nyrt. fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Jogi nyilatkozatot bármikor megváltoztassa. 
A megváltozott Jogi nyilatkozatot a honlap ezen részén közzétesszük. Kérjük, hogy a honlapon 
ellenőrizze a Jogi nyilatkozat esetleges változásait. Amennyiben Ön a Jogi nyilatkozat 
megváltoztatását követően tekinti meg, illetve használja a honlapot, úgy a megváltozott Jogi 
nyilatkozatot magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

JOGKÖVETKEZMÉNYEK 

A jelen Jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a RÁBA Nyrt. haladéktalanul megteszi 
a szükséges jogi lépéseket. 
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