1. Regisztrációs szabályzat:
Tomatti.hu regisztrációs szabályzat

A belépés előtt el kell fogadnia a regisztrációs feltételeket és szabályzatot, amelyeket kérjük, figyelmesen
olvasson végig!
Csak abban az esetben regisztráljon a tomatti.hu felhasználói sorába, ha a szabályokat és feltételeket
elfogadja!
A regisztráció majd a regisztrációban megadott email címre kiküldött visszaigazoló linkre való kattintással
és sikeres regisztrációs visszajelzés után válik aktivvá. Ez után tud majd csak belépni az Ön által megadott
felhasználónévvel és jelszóval a weboldalra.

1. Felelősség
A Tomatti 28 Kft (későbbiekben :tomatti.hu) nem felel semmilyen a felhasználó által az oldalon elhelyezett
tartalomért!

2. Adatokról
A tomatti.hu bármikor indoklás nélkül törölheti vagy módosíthatja a Felhasználó regisztrációját, valamint az
adatait.
3. Adatok megjelenése - vendégkönyv
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa regisztrációkor megadott adatok közül a vezetékneve,
keresztneve ,amennyiben ír a vendégkönyvbe, azok nyilvánosak lesznek és megjelennek az üzenőfalon. A
tomatti.hu a vendégkönyvbe írt tartalmakat a saját belátása szerint kezelheti, akár törölheti is. Amennyiben
a felhasználó ír a vendégkönyvbe és erre a tomatti.hu részéről válasz érkezik, akkor erről "Esemény
értesítést" kaphat.

4. Hírlevél
Ha a regisztrációkor vagy később bejelöli a hírlevélre való feliratkozást , a Felhasználó tudomásul veszi,
hogy hozzájárul, hogy a tomatti.hu havonta legalább egyszer hírlevelet küldjön az regisztrációkor megadott
email címére.
A leiratkozást az elküldött hírlevélben lévő leiratkozó linkre való kattintással vagy a felhasználó, az oldalra
való belépése után az "Adataim"-on belül a "Kérek hírlevelet" jelölőnégyzet ki nem jelölésével tud
Megtenni. A leiratkozást követően a tomatti.hu további tartalmat nem küld a Felhasználó részére.

5. Tiltott tartalmak
A Felhasználó által a vendégkönyvbe beírt tartalom nem tartalmazhatja a következőket (ezen tartalmak
megjelenése azonnali törléssel jár):

5.1 Direkt vagy indirekt termékek, szolgáltatások reklámozása
5.2 Hamis vagy valótlan adatok terjesztése Felhasználókról, termékekről, szolgáltatásokról
5.3 Kiskorúak megtévesztése, testi és szellemi fejlődésének hátrányos módon való befolyásolása
5.4 Faji, etnikai, vallási, nemi és politikai megkülönböztetése, rágalmazása
5.5 Szexuális, pornográf, pedofil tartalmak közlése vagy arra bárminemű utalása
5.6 Egyéb közízlést, erkölcsi normát és alkotmányt sértő tartalmak közlése vagy arra bárminemű utalása
5.7. A Szolgáltató által megítélt egyéb megnyilvánulások, tartalmak.

6. Adatkezelés
A Szolgáltató a regisztrált Felhasználók nem publikus (vezetéknév,keresztnév a vendégkönyvbe való írás
folyamán megjelenik nyílvánosan ) adatait a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli, adatkezelési
törvényben meghatározott módon.

A tomatti.hu kijelenti, hogy tiszteletben tartja ügyfelei bizalmas információit, és minden esetben
arra törekszik, hogy a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt
bizalmasan kezelje, és kizárólag saját munkájához használja fel azokat. A regisztrációhoz megadott
információkat kizárólag az on-line rendeléssel kapcsolatosan használjuk fel, harmadik félnek nem
adjuk át.
A látogatási adatok (pl.:IP cím, időpont, lekért oldal), melyeket a szerverünk rögzít, egyedül a
vásárlási szokások megismerését szolgálják, ezeket az információkat kizárólag statisztikai
adatgyűjtés céljából használjuk fel.

6.1 A Szolgáltatás használatából eredő közvetlen, vagy közvetett bárminemű kárért a tomatti.hu nem
tehető felelőssé.

7. Regisztráció megszüntetése
A regisztráció megszűntetését az info@tomatti.hu email címre küldött elektronikus levéllel tudja
kezdeményezni. A regisztráció megszűntetésének folyamata a levél megérkezését követően 15 napon belül
elkezdődik a következő módon:

- Az Ön által beregisztrált email címre kap egy regisztrációról való leiratkozáshoz
szükséges linket...
- a linkre rákattint,ami megnyitja a tomatti.hu regisztráció törlése oldalt
-"sikeres törlés" visszajelzés után töröljük a regisztrációját a tomatti.hu oldalról
A Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a fenti feltételeket a regisztrációs szabályzat
elfogadása bejelölésével.

