JOGI NYILATKOZAT
Tájékoztatjuk, hogy a www.arcadiaalapkezelo.hu internetes címen elérhető
honlap és annak egyes oldalai (a továbbiakban: Honlap) az ARCADIA Befektetési
Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) tulajdona. Kérjük, hogy a Honlap
megtekintését megelőzően figyelmesen olvassa végig az alábbi Jogi
Nyilatkozatot. Honlapunk megnyitásával az alábbiakban felsorolt és ismertetett
feltételekhez Ön hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek
ismeri el.
Az Alapkezelő fenntartja a jogot, hogy a Honlap, illetve az alábbi Jogi
Nyilatkozat tartalmát részben vagy egészben bármikor szabadon megváltoztassa
a
vonatkozó
jogszabályi
előírások
figyelembe
vételével.
Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg
weboldalainkat!
A Honlap tartalma
Az Alapkezelő rendszeresen ellenőrzi és aktualizálja a Honlapon található
információkat. A Honlapon közzétett információ kizárólag tájékoztatásul szolgál,
ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. Bár az Alapkezelő
minden ésszerű intézkedést megtesz a közzétett információk pontosságának,
egyértelműségének és időszerűségének biztosítása érdekében, azonban ezeket
nem áll módjában szavatolni és azokért így semmilyen felelősséget nem vállal. A
Honlapon található információk és/vagy azok elemei nem minősülnek befektetési
ajánlásnak, befektetési vagy üzleti tanácsnak, befektetésre vagy bármely egyéb
kötelezettségvállalásra vonatkozó ösztönzésnek, ajánlattételnek vagy erre
vonatkozó felhívásnak.
Az Alapkezelő minden lehetőt megtesz a Honlaphoz való folyamatos és
hibamentes hozzáférés biztosítására, azonban azt garantálni nem tudja. Az
Alapkezelő fenntartja a jogot, hogy a Honlaphoz való hozzáférést részben vagy
egészben korlátozza vagy megszűntesse.
Felelősség
A Honlap tájékoztató jellegű tartalmából, a tájékoztatások pontatlanságából
illetőleg teljességének hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért,
költségekért és/vagy veszteségekért az Alapkezelő nem vállal felelősséget.
Az Alapkezelő nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező
károkért, veszteségekért, költségekért, melyek a Honlappal kapcsolatban, annak
használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből,
meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, annak használata során
bekövetkező
esetleges
vírusfertőzésekből
vagy
egyéb
számítógépes
támadásokból, a Honlapon található információ alapján hozott üzleti döntésből,
jogügyletből, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása
következtében keletkeznek.. Az Alapkezelő kifejezetten kizárja a felelősségét a
Honlapon megjelenő, harmadik személyektől származó adatok, információk
valódiságáért,
illetve
teljeskörűségéért.
A Honlapon található, más weboldalakra mutató linkek kizárólag tájékoztatási
célt szolgálnak, az Alapkezelő azok tartalmának előállításában semmilyen

formában nem működik közre, azok elérhetőségéért, tartalmáért, valamint
annak felhasználásából eredő bármilyen kárért kizárja a felelősségét.
Adatvédelem
Az Alapkezelő bármely, a Honlap használata során tudomására jutott személyes
adatot* az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló
1998. évi VI. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint
kezeli.
Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az Alapkezelőtől származó hivatalos
dokumentumon feltün-tetett e-mail címet felhasználva Ön személyes adatokat
(pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) juttat el az Alapkezelőhöz, ezzel
hozzájárulását adja, hogy a megadott adatait az adatközléshez kapcsolódó ügylet
jellege által meghatározott adatkezelési célból és az ahhoz kapcsolódó
megőrzési
ideig
nyilvántartsa
és
kezelje.
Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok
A Honlap tartalmát képező minden szöveg, ábra, letölthető dokumentum,
információ, egyéb tartalom, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is,
szerzői jogvédelem alatt áll, és a személyes használatot meghaladó mértékben
kizárólag az Alapkezelő előzetes írásbeli engedélyével lehet bármilyen formában
felhasználni.
A Honlapon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában –
változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével, a szerzői jogra vonatkozó
rendelkezések betartása mellett használhatóak fel. Tilos a Honlap tartalmát
jogszabályba ütköző vagy az Alapkezelő jó hírnevét vagy üzleti érdekét sértő
módon
vagy
célra
felhasználni.
Az Alapkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Honlap tartalmának
egészét vagy egyes részeit bármely formában terjeszteni, reprodukálni vagy a
saját személyes használatot meghaladó mértékben vagy célból tárolni,
kinyomtatni, azokat másnak nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.
ARCADIA Befektetési Alapkezelő Zrt.
* Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés.

