HONLAPSZABÁLYZAT
Kérjük, hogy a www.scientiadenique.net használata, illetve annak tartalmi anyagainak felhasználása
(másodközlések) előtt olvassa el az alábbi jogi szabályokat. A jelen weboldal –
www.scientiadenique.net – használatával ezek a feltételek Önre nézve kötelezővé válnak.
Az www.scientiadenique.net weboldalon (a továbbiakban: SD weboldal) található tartalom a domain
tulajdonosának („kiadó”) szellemi tulajdona. A domain tulajdonosa a Kárpátaljai Magyar Diákok és
Fiatal Kutatók Szövetsége.
Jelen honlapszabályzat az alábbi területekre terjed ki:
•
•
•
•
•

Tartalom felhasználására vonatkozó jogok, szabályok
Tartalmi felelősség
A szolgáltatás elérhetősége
Süti (Cookie) felhasználási feltételeink
Kapcsolatfelvétel

1. Tartalom felhasználására vonatkozó szabályok
1.1. A www.scientiadenique.net egy olyan honlap, amely a Scientia Denique c. tudományos
folyóirat tartalmát, továbbá a kiadványhoz kapcsolódó tartalmakat (infrastruktúra,
munkatársak, hírek, tájékoztatások), valamint a tudományos közösséget érintő híreket és
információkat nyújt, ingyenes formában.
1.2. A folyóiratból vagy SD honlapról értesüléseket átvenni csak a folyóiratra vagy az SD
honlapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az
eredeti információt, ill. a Scientia Denique-re utaló egyértelmű hivatkozást minden
közlésnél feltünteti.
1.3. A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg,
grafika, fotó, audio-, vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.)
feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás
céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem
jogosult a folyóirat így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére,
adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba
hozatalára.
1.4. A honlapunkon található design-elemeket, a logót, más grafikai megoldásokat és
tartalmakat szerzői jogszabályok jelenleg nem védik. Ennek ellenére az etikusság
szempontjából a tartalmak ingyenes további hasznosítását, kérjük előzetes
engedélyünkkel tegye, a „forrás: www.scientiadenique.net” forrás megjelöléssel.
1.5. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A
kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
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2. Tartalmi felelősség
2.1 Az SD honlap adat- és hírtartalmának pontosságáért és valódiságáért a szerkesztő minden tőle
elvárhatót elkövet, a felhasznált hírforrásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel választja ki.
A tartalom pontosságával és valódiságával kapcsolatban a Scientia Denique Szerkesztősége
erkölcsi felelősséget vállal, azonban anyagi kártérítési és kártalanítási igények alól mentesül.
3. A szolgáltatás elérhetősége
3.1. Az SD honlap szolgáltatásainak meghibásodásából, kimaradásából eredő esetleges károkért
a honlap tulajdonosai nem felelnek.
3.2. A honlap nem tartozik felelősséggel az esetleges technikai problémák vagy más, a szolgáltatás
elérhetőségét, használatát akadályozó hibákért.
4. Süti (Cookie) felhasználási feltételeink
4.1. Honlapunk megnyitásával, meglátogatásával automatikusan információkat gyűjtünk a sütik
(cookies) segítségével.
4.2. A sütik (cookies) által gyűjtött információk semmilyen formában nem alkalmasak kimondottan
a látogató személyének beazonosítására; csupán a látogató számítógépének beállításait,
internethez való csatlakozását, az operációs rendszert, platformot, anonimizált IP címet,
böngészési szokásait, oldal betöltési időket és meglátogatott aloldalak helyéről gyűjtünk
információkat a Google Analytics segítségével. Az ezekből kapott statisztikai eredményeket
felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani,
mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett.
4.3. A legtöbb internet böngésző automatikusan engedélyezi a sütiket (cookies), azonban
lehetőség van ezek beállítására, melyet a látogató kizárólag a saját számítógépére telepített
böngészője beállításain belül tud módosítani. Tehát önerőből leállíthatja az automatikus sütik
(cookies) elfogadását, amennyiben akarja.
4.4. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse a Weboldal használatának
elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc.
egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat
harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google
Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat.
5. Kapcsolatfelvétel
Ha bármilyen kérdése vagy kérése van, keressen fel minket e-mail címünkön:
info@scientiadenique.net
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