
Jognyilatkozat 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat! 

A honlap (a www.banff.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy a Pachamama Adventures 
Ltd. bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben 
nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat! 

Szerzői jog 

Az Pachamama Adventures Ltd. weboldalai, az azokon található minden képi és szöveges tartalom, 
illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában 
történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Pachamama 
Adventures Ltd. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. 

Információk 

A Pachamama Adventures Ltd. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag 
tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Pachamama Adventures Ltd. 
felelősséget nem vállal. A Pachamama Adventures Ltd. nem tartozik felelősséggel azokért az 
esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak 
használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, 
az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az 
információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más 
hasonló okokból származnak. 

A személyes adatok védelme 

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Pachamama Adventures Ltd.-hez, ezzel 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Pachamama Adventures Ltd. az ügylet jellege által 
meghatározott adminisztrációs célból korlátlan ideig nyilvántartsa, kezelje, valamint üzleti 
partnereinek továbbítsa, belső promóciós és piackutatási célokra felhasználja. 

A Pachamama Adventures Ltd. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot 
ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsájtották volna rendelkezésére. 

Automatikusan gyűjtött információk 

Honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot 
tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője 
egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google 
Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén 
küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és 
idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen 
cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és 
ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – 
partnereinek internetes webhelyein. 



A cookie-t a felhasználó képes törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a 
cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások 
menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. 

A felhasználó a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatja le a Google cookie-jait. 

1. melléklet: 

1. melléklet 

A Vásárló az alábbi társasággal fog szerződni: 

Név: Pachamama Adventures Ltd. 

Székhelye: 105. Cherry Hinton Road,  Cambridge, CB1 7BS, UK 

Cégjegyzékszáma: 9825293 

Adószáma: 8720528320 

E-mail címe:  info@banff.hu 

Honlapjának címe: www.banff.hu 

Telefonos ügyfélszolgálat:  +36/70-384-0729
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