1. Regisztrációs szabályzat:
Panoramabisztro.hu regisztrációs szabályzat
Az első bejelentkezéssel automatikusan elfogadja a feltételeket és szabályzatot, amelyeket
kérjük, figyelmesen olvasson végig!
Csak abban az esetben regisztráljon a panoramabisztro.hu felhasználói sorába, ha a
szabályokat és feltételeket elfogadja!
A regisztrációval Ön elfogadja a felhasználási feltételeket, melynek tartalma többek között,
hogy egy időben regisztrál hírlevélre is, melyet a későbbiekben a hírlevélben található linken
tud megszüntetni.
A regisztráció után e-mailben kapja meg jelszavát, melyet bejelentkezés után a „profil” linkre
kattintva tud megváltoztatni.
2. Felelősség
A Budai Dáma Kft (későbbiekben: panoramabisztro.hu) nem felel semmilyen, a felhasználó
által az oldalon elhelyezett tartalomért!
3. Adatokról
A panoramabisztro.hu bármikor indoklás nélkül törölheti vagy módosíthatja a Felhasználó
regisztrációját, valamint az adatait.
4. Adatok megjelenése
A felhasználó által megadott adatok kizárólag személyzetünk számára látható a rendelések
teljesítése végett, valamint karbantartás alatt a karbantartást végző szakember számára.
5. Hírlevél
A regisztrációval elfogadja, hogy a panoramabisztro.hu hírlevelet küldjön Önnek a megadott
e-mail címre.
A hírlevélről való leiratkozást a hírlevélben található linken tudja kezdeményezni.
6. Adatkezelés
A Szolgáltató a regisztrált Felhasználók adatait a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli,
adatkezelési törvényben meghatározott módon.
A panoramabisztro.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.
7. A Szolgáltatás használatából eredő közvetlen, vagy közvetett bárminemű kárért a
panoramabisztro.hu nem tehető felelőssé.
8. Regisztráció megszüntetése

A regisztráció megszűntetését az info@panoramabisztro.hu email címre küldött elektronikus
levéllel tudja kezdeményezni. A regisztráció megszűntetésének folyamata a levél
megérkezését követően 15 napon belül elkezdődik. A regisztráció törléséről kiértesítjük email formájában.
A Felhasználó automatikusan elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a fenti
feltételeket a regisztráció végrehajtásával.

