JOGI NYILATKOZAT
A https://pozderka.hu/ alatt elérhető weboldalt a Pozderka Ügyvédi Iroda (nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara, székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C. B épület 4.,
a továbbiakban: Ügyvédi Iroda) üzemelteti az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII.
törvény és a vonatkozó kamarai szabályzatok előírásai szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.mük.hu honlapon ismerhetők meg.
A weboldalon található anyagokat kizárólag általános tájékoztatás céljából bocsátjuk az érdeklődők rendelkezésére. Ezen információk átadása nem hoz létre az Ügyvédi Iroda és a weboldal
látogatója között ügyvéd-ügyfél jogviszonyt. A megjelent információk semmilyen esetben nem
minősülnek jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. Amennyiben tanácsra van szüksége konkrét
jogi problémával kapcsolatban, vagy a weboldalon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.
Az Ügyvédi Iroda mindent megtesz azért, hogy a weboldal tartalma pontos, teljeskörű és
naprakész legyen, azonban nem vállalunk felelősséget a weboldalon megjelent információk
teljességéért, pontosságáért, időszerűségéért vagy a felhasználásuk eredményeképp fellépő
következményekért. Nem vállalunk továbbá semmilyen felelősséget a weboldal használatából
vagy a megjelent információkra való hagyatkozásból eredő esetleges károkért.
A weboldal külső weboldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmaz, amelyekre lehetőség
szerint minden esetben felhívjuk a figyelmet. A külső weboldalakat független harmadik felek
üzemeltetik, amelyekre az Ügyvédi Iroda nincs befolyással, ezért nem felelős az ilyen weboldalak elérhetőségéért, tartalmáért, felhasználásáért, vagy az ezen oldalakon adott esetben
megvalósuló adatkezelésekért.
A weboldal tartalma szerzői jogi védelem hatálya alá tartozik, amely az Ügyvédi Irodát illeti.
Minden jogot fenntartunk. A weboldalon található anyagok jogosulatlan felhasználása a hatályos szerzői jogi jogszabályokkal ellentétes lehet.
Ez a weboldal sem egészben, sem részben nem reprodukálható, kivéve a személyes, nem kereskedelmi célú felhasználást. Ha a weboldalról a fent említett célból adatokat tölt le a látogató, minden példánynak tartalmaznia kell a szerzői jogokra vonatkozó hivatkozást.
A jelen weboldal bármely részének módosítása, terjesztése, nyilvános bemutatása, más szellemi alkotásba, kiadványba vagy honlapba történő beépítése vagy egyéb, az információk visszakereshetőségét lehetővé tevő elektronikus rendszerben történő tárolása bármilyen okból tilos.
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