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Definíciók
Előfizető: a documento.hu honlapra regisztrált cselekvőképes természetes személy, jogi
személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki előfizetett, vagyis megfizette a
szolgáltatási díjat, és a Szolgáltató aktiválta a fiókját.

Felhasználó: a documento.hu honlapra regisztrált cselekvőképes természetes személy, jogi
személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a regisztrációs űrlapot kitöltötte, és



elindította a 7 napos ingyenes próbaidőszakot, de nem, vagy még nem fizetett elő a
Szolgáltatásra, vagyis nám vált Előfizetővé.

Honlap: A documento.hu és annak aldomain-jei és aloldalai.

Látogató: A documento.hu oldalon, és/vagy annak aloldalain szabadon böngésző személy.
Jogosultsága a böngészésre korlátozódik.

Szolgáltató: a Documento-t, és a documento.hu weblapot üzemeltető jogi személy.

Szolgáltatás: a Documento által üzemeltetett szolgáltatás.

Szolgáltatási díj: a Szolgáltatás igénybevételének ellenértékeként megfizetendő mindenkori
aktuális díjszabás szerinti összeg.

Lemondás: a Szolgáltatás lemondásának minősül, ha a Felhasználó a Profil menüben a
lemondás gombra kattint, és ezzel kifejezi lemondási igényét. Ebben az esetben Szolgáltató
nem vonja tovább a díjat, azonban a szolgáltatás bármikor újra aktiválható.

A honlapon folytatott tevékenység

A Documento (documento.hu, továbbiakban: Honlap) egy webalkalmazás, amely előfizetéses
formában kínál adminisztrációs szolgáltatásokat, mint árajánlat-, megrendelő készítő
alkalmazás és szerződéskészítő alkalmazás, valamint az elkészült dokumentumok felhasználó
általi visszakereshetősége a rendszerben.

Általános felhasználási feltételek

A honlapra magán illetve jogi személyek regisztrálhatnak. A regisztráció első lépése a 7 napos
ingyenes próbaidőszak, amely időszak alatt a felhasználó a Leader csomag minden funkcióját
díjmentesen használhatja. A 7 napos próbaidőszak lejártáról a felhasználót 3, illetve 1 nappal a
lejárat előtt emailben tájékoztatjuk. A 7 napos próbaidőszak lejártát követően a felhasználó
kiválaszthatja a neki megfelelő szolgáltatáscsomagot, és továbbra is használhatja a csomagban
foglalt szolgáltatásokat, így előfizetévé válik. A felhasználó a 7 nap lejártát követően dönthet úgy
is, hogy nem fizet elő egyik szolgáltatáscsomagra sem, ebben az esetben a korábban elkészített
árajánlat(ok), megrendelő(k), szerződés(ek) (együttesen: dokumentumok) számára



hozzáférhetetlenné válnak, és 6 hónap után automatikusan törlődnek a felhasználó adataival és
fiókjával együtt. A felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy adatai és dokumentumai törlését
kéri. A törlés kérelmezése emailben és/vagy a documento.hu oldalon használható live chat
modulon keresztül, de mindenképpen írásban történik, amelyet törlést Szolgáltató 3 napon
belül köteles elvégezni.

A honlap szolgáltatásai regisztrációhoz (majd bejelentkezéshez), illetve díjfizetéshez kötöttek.

Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt
szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a
Honlap vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek
jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános
Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja,
a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás
nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.

Általános felhasználási feltételek hatálya

Időbeli hatály

A jelen ÁSZF 2019. Március 20. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A
Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok
hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldal
használatával elismerik, hogy megismerték és megértették az ÁSZF-ben valamint az
Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, továbbá tudomásul veszik, hogy rájuk nézve a
weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

A Szerződés létrejötte

Felhasználó számára a Szolgáltató önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó
által megadott személyes adatok segítségével kerül azonosításra.

A Documento-n nincs nyilvánosan elérhető profil és hozzá tartozó profil adatlap.



A Felhasználó a Documento szolgáltatásainak igénybevételére jogosító Szerződést az
elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton, magyar nyelven köti meg. Az
Egyedi Szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Felhasználó/Előfizető az elektronikus
regisztrációs űrlapot kitöltötte, és az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatkezelési
tájékoztató rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató a szolgáltatást aktiválta.

A szolgáltatások aktiválásáról a Szolgáltató elektronikus levelet küld a Felhasználó/Előfizető
részére.

A Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások díját Előfizető köteles megfizetni
Szolgáltatónak és a már megfizetett szolgáltatási díj összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.
Amennyiben harmadik félnek kára származik abból, hogy a Felhasználó/Előfizető a regisztráció
során valótlan adatokat adott meg, Felhasználó/Előfizető köteles viselni ennek mindent
következményét, Szolgáltató minden és bármely ezzel kapcsolatos felelősségét a jogszabályok
által megengedett legteljesebb mértékig kizárja.

Felelősség

A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag
tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal
felelősséget.

Az elkészített ajánlatok, szerződések tartalmáért, helyességéért felhasználó felel.

Sem Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállalnak felelősséget azokért az
esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen
elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Honlapra
történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen erednek. Felhasználó és Előfizető a
Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal
felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan,
súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget,
egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért.
Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen
esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése
végett.



Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten,
véletlenszerűen felmerülő működési, illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal
továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.

Az internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a
vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap
használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem
megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul
jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést
megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak
módosítására.

Szerzői jogok
A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított
felhasználója a Honlapon megjelenített, nem Felhasználóktól származó valamennyi
tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt
valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a
használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő, nem Felhasználótól származó védjegy (márkanév,
logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Honlap használata, illetve az Általános
Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon
szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes
többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató
előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy
hasznosíthatók.

További rendelkezések
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a
Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a
Honlapot más domainnév alá helyezze át.

Felhasználó a számlázási szolgáltatás igénybevételével az általa megadott valamennyi adat
Szolgáltató általi, jelen ÁSZF-ben meghatározott időtartamra történő tárolásához kifejezetten
hozzájárul.



Az ÁSZF módosítása

A szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan kiegészíteni, vagy módosítani, különösen új
termék bevezetése, meglévő termék feltételeinek módosítása, díjtételek módosítása esetén. A
szolgáltató az ÁSZF-módosításáról szóló hirdetményét annak hatálybalépését 7 nappal
megelőzően a honlapján közzéteszi. A felhasználó felelőssége, hogy a módosítás tartalmát
megismerje, arról a honlapon tájékozódjon. Amennyiben a módosítást a felhasználó nem
fogadja el jogosult a 7 nap alatt felmondani a szerződést, szolgáltatását törölni. Ez esetben a
szerződés megszűnik a régi feltételek alkalmazásával. Amennyiben a felhasználó a szerződést
későbbi időpontban mondja fel, úgy a folyamatban lévő számlázási időszakra a feltételek
változatlanok. Ez esetben a szerződés a számlázási időszak végén a régi feltételek
alkalmazásával megszűnik.

Amennyiben a felhasználó az ÁSZF módosításának dátumát követő 15 napon belül a szerződést
nem mondja fel, úgy az elfogadottnak minősül a felhasználó részéről az új feltételek szerint.

A szolgáltató az ÁSZF valamennyi módosítását a honlapján letölthető formában folyamatosan
elérhetővé teszi.

REGISZTRÁCIÓS FELTÉTELEK

1. A Honlapra és az általa nyújtott szolgáltatásra regisztrálni magán és jogi személyek
tudnak, amely a regisztrációs űrlap kitöltésével lehetséges az abban megadott tartalmi
korlátok betartásával.

2. Felhasználó köteles megadni az általa regisztrálandó szervezet nyilvános
adatbázisokban is elérhető adatait (név, székhely, adószám), valamint a
kapcsolattartáshoz szükséges adatokat (felhasználó neve, telefonszáma, email címe),
amelyek a honlapon semmilyen formában harmadik fél számára nem lesznek elérhetők.
A megadott adatok a szolgáltatás igénybevételéhez és felhasználásához szükségesek.

3. A szolgáltatási díj megfizetésével és a kitöltött űrlap, valamint a regisztráció
megerősítésével az adatok beküldője teljes felelősséget vállal az általa közölt adatok
valódiságáért. Szolgáltató a bevitt adatok helyességéért, tartalmáért nem vállal
semmilyen módon felelősséget.

4. Szolgáltató regisztrációs kérelmet csak abban az esetben fogad el, ha jelentkező erre a
célra használt regisztrációs oldalon indítja a regisztrációt, és a regisztrációs során kért
adatokat megadja.

5. Szolgáltatási időszak a választott csomagtól függően egy évre (365 nap), vagy 1
hónapra (30 napra) szól, amelyet Felhasználónak meg kell újítania a szolgáltatási
időszak legfeljebb utolsó napjáig, annak további használatához. Szolgáltató vállalja,
hogy Felhasználó profiljában tárolt árajánlatokat és szerződéseket 6 hónapig tárolja, és a



szolgáltatási időszak lejártát követő 6 hónapon belüli újraregisztráció esetén Előfizető
számára biztosítja.

Szolgáltatási díj

A Szolgáltatásra való előfizetés az egy éves (365 nap), illetve 1 hónapos (30 nap) szolgáltatási
díj előzetes megfizetésével vehető igénybe. A Szolgáltatási időszak arra az időszakra szól,
amikor az Előfizető kifizette az első számlát, és addig terjed, ameddig a Profiljában a Lemondás
gombra kattintva ki nem fejezi a Szolgáltatás felfüggesztésének, vagy végleges lemondásának
igényét. A szolgáltatás a lemondást követően bármikor újra aktiválható.

Éves előfizetés esetén:

Egy éves előfizetési díj BASIC modul esetén: nettó 23.880 Ft + 27% Áfa, vagyis bruttó 30.328 Ft
Fizetési lehetőség: bankkártya, átutalás

Egy éves előfizetési díj LEADER modulok együttes előfizetése esetén: nettó 29.880 Ft + 27% Áfa,
vagyis bruttó 37.948 Ft
Fizetési lehetőség: bankkártya, átutalás

Egy éves előfizetési díj HERO modulok együttes előfizetése esetén: nettó 45.480 Ft + 27% Áfa,
vagyis bruttó 57.760 Ft
Fizetési lehetőség: bankkártya, átutalás

Havi előfizetés esetén:

Egy havi előfizetési díj BASIC modul esetén: nettó 2.380 Ft + 27% Áfa, vagyis bruttó 3.023 Ft
Fizetési lehetőség: bankkártya

Egy havi előfizetési díj LEADER modulok együttes előfizetése esetén: nettó 2.980 Ft + 27% Áfa,
vagyis bruttó 3.785 Ft
Fizetési lehetőség: bankkártya

Egy havi előfizetési díj HERO modulok együttes előfizetése esetén: nettó 4.540 Ft + 27% Áfa,
vagyis bruttó 5.766 Ft
Fizetési lehetőség: bankkártya



A biztonságos online bankkártyás fizetést a CIB Bank Zrt. biztosítja.

A biztonságos online bankkártyás fizetést a Paylike biztosítja. A Paylike adavédelmi
tájékoztatója a https://paylike.io/privacy/merchant-guide weboldalon érhető el.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya
adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar
Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Adatvédelem

Részletes adatvédelmi tájékoztató: https://documento.hu/privacy.pdf

Fogalmak tisztázása

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak,
ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai,
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján
azonosítani lehet;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa
megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további

https://paylike.io/privacy/merchant-guide
https://documento.hu/privacy.pdf


felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának,
átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának
vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő
lehetetlenné tétele;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Beérkező adatok és adatbiztonság

Jelen webhely nem abból a célból jött létre, hogy a felhasználók azon keresztül bizalmas vagy
hasonló jellegű személyes adatokat küldjenek. Azonban a webhely egyes lapjain a cél
megjelölésével előfordulhat ilyen jellegű adatkérés. Ilyen esetben a Szolgáltató az adott helyen
megjelöli az adatkérés célját. A személyes adatok tekintetében az adatkezelő a MyPro Solutions
Kft., aki az 1992. évi LXIII. törvény előírásait, illetve a GDPR irányelveket betartva jár el. A
Szolgáltató a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül –
jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át. A személyes



adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy a Felhasználó írásbeli kérelmére az
Szolgáltató megsemmisíti.

A webhely egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a
felhasználó személyes adatait tartalmazó adatfileokat helyezünk el a felhasználó számítógépén
(cookie‘ = “süti”). Ennek megtörténtéről a felhasználó az Üzemeltetőtől nem kap további
értesítést. Az adatfileok a Webhely egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai
alkalmával a korábbi adatfileok az Üzemeltetőhöz kerülnek. A felhasználó az adatfileokkal
kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének
útmutatója igazítja el. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő
szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során
elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A “sütit” a
felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik
alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az
Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A külső
szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával
kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A
webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

A webhelyre való belépéssel Felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP
címéről naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Üzemeltető
kizárólag a Weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófile egyes
esetekben személyes adatnak minősülhet.

Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési
hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre
bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Az Szolgáltató a hatóságok részére –
amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes, illetve céges
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól
(e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben,
amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére,
módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden
tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden
biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény
esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések
hatékonyságának ellenőrzését is.

A honlapon közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, egyéb szerzői művek csak a szerző,
illetve a kiadó írásbeli engedélyével többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé,



tehetőek nyilvánosság számára hozzáférhetővé a sajtóban [Szjt. 36. § (2)]. Ez a nyilatkozat a
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó
nyilatkozatnak minősül. Az online folyóiratban megjelentetett cikkek, fotóművészeti alkotások,
egyéb szerzői művek csak a szerző, illetve a kiadó írásbeli engedélyével többszörözhetőek,
közvetíthetőek a nyilvánosság felé, tehetőek nyilvánosság számára hozzáférhetővé a sajtóban
[Szjt. 36. § (2)]. Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2)
bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.

Felhasználó a Documento-ba való regisztrációval elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket,
illetve a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában leírtakat.


