LÁTOGATÓI SZABÁLYOK
A Net Média Zrt. (1033 Budapest, Polgár u. 8-10., Szervező) által szervezett LAKÁS 2019
Kiállítást (Hungexpo F-épület 2019. október 11-13., továbbiakban: Rendezvény) látogatói a
Rendezvényre történő belépésükkel és azon történő részvételükkel tudomásul veszik az
alábbi szabályokat:
1. A Rendezvényt bárki látogathatja (tizennegyedik életévüket be nem töltött
gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel).
2. A rendezvényre való belépésre kizárólag a Szervező által kijelölt beléptetési
pontokon kerülhet sor. A Rendezvényre belépni a Szervező által megállapított és
közzétett nyitvatartási időn belül és a Szervező által meghatározott feltételek
betartása mellett lehet.
3. A Rendezvényen részt vevők kötelesek betartani a szervezőnek, valamint a
Rendezvény rendjét biztosító személyeknek az utasításait. Ennek megszegéséből
adódó mindennemű következményért szervező a felelősséget kifejezetten kizárja.
4. A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni
a vonatkozó jogi előírásoknak, és a jelen házirendnek megfelelően. A Látogató
köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől,
amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét
veszélyeztetheti vagy sértheti, vagy a Rendezvény rendjét sérti vagy megbontja.
5. Amennyiben Látogató a Rendezvényen történő részvételére irányadó magatartási
szabályokat, így különösen – de nem kizárólag – a jelen házirendben foglalt
szabályokat megsértené, úgy Szervező illetve a rendezvény rendjének fenntartásáért
felelős alvállalkozója jogosult megtagadni a Rendezvényre történő belépését, illetve a
Rendezvény területéről őt eltávolítani.
6. Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényen kép-, illetve hangfelvétel készül,
illetve azt vagy annak egy részét a média közvetítheti. Mindezeken a felvételeken,
illetve a közvetítésen a látogató felismerhető lehet. Látogató a belépéssel az e
pontban megjelölt felvételek elkészítéséhez és közzétételéhez, valamint az e pontban
megjelölt közvetítéshez hozzájárulását megadja, valamint tudomásul veszi, hogy az e
pontban megjelölt felvételeken történő felismerhetősége, illetve. az e pontban
megjelölt közvetítésen történő felismerhetősége miatti bármilyen következményért
szervező a felelősségét kizárja.
7. Látogató által, a Rendezvényen a Szervező vagy alvállalkozója által nyújtott
szolgáltatásokkal összefüggésben Szervező számára megadott személyes adatok
kezelésére szervező Adatkezelési Szabályzata az irányadó, amely elérhető az alábbi
helyen:
http://www.portfolio.hu/info/adatkezeles_vedelmi_szabalyzat_netmedia.php.
Személyes adatainak szervező vagy alvállalkozója számára történő megadásával
látogató hozzájárul adatainak az Adatkezelési Szabályzatban írtak szerint történő,
Szervező általi kezeléséhez.
8. Szervező a programváltozás jogát fenntartja.

