
FightMan01 bot logó és név

Általános tudnivalók a FightMan01 bot névvel és logóval kapcsolatban

A FightMan01 bot név és logó szerzői jogi védelem alatt állnak. A FightMan01 bot logó
szerzői jogait a készítő (Swift#8108) és a csapat (FightMan01, TancsicsGergely és Limee)
fenntartja. A FightMan01 bot logót engedély nélkül vagy a forrás megjelölése nélkül tilos
felhasználni bármilyen oldalon, vagy discord bothoz. Ha valaki megszegi ezt, és te megtaláltad
azt, kérlek jelezd nekem ezen az email címen. Ha valaki megszegi ezeket, és felhasználja a bot
profilképét,
vagy nevét, a bot töröltetésének, illetve a hozzá kapcsolódó weboldal megszüntetésének az
igénylését fenntarjuk.

FightMan01 bot weboldala

https://fightman01bot.hu weboldal és annak tartalma

A FightMan01 bot weboldala (https://fightman01bot.hu) DMCA (Digital Millenium Copyright Act) és
copyright védelem alatt áll. A weboldal bármely részét másolni, a kódját ellopni bármilyen program
vagy szogláltatás használatával tilos, ha a saját weboldaladhoz felhasználod, a weboldal
megszüntettetésének a jogát fenntarjuk, és élni fogunk vele, ha a felszólításunk után nem
távolítod el a tartalmat.

Vásárlási Feltételek És Információk

Információk és feltételek a Prémium Pontok vásárlásával kapcsolatban

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya
adatok a kereskedőhöz (a FightMan01 bot csapata) nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion
Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-
EN-I-1064/2013. A fizetésed során a Discord által biztosított profiladatokkal azonosítunk,
regisztráció a mi rendszerünkbe nem szükséges. Minden információd a legmodernebb titkosítási
szabványoknak megfelelően van kezelve, End-To-End protokol használatával. A tranzakció
lezárásától számított 5 napig a vásárló fél igényelheti a kifizetett teljes pénzösszeg visszatérítését,
amit legfeljebb 5 munkanapon belül teljesítünk. Ebben az esetben, a kifizetett összeg
visszatérítése után megvonjuk az adott felhasználótól a megvásárolt szolgáltatásokat. A
visszatérítési igényt email formájában kell jelezni ezen a címen. Visszatérítés esetén a
felhasználó nem veszti el a későbbi vásárlás jogát. Egyéb kérdések esetén itt van lehetőség
kapcsolatba lépni a csapattal: Elérhetőségek

FightMan01 bot adatvédelmi irányelvek
és adatgyűjtési tájékoztató

Adatgyűjtés és felhasználás a weboldalon (https://fightman01bot.hu)

A FightMan01 bot weboldalán (https://fightman01bot.hu) sütiket használunk egyes funkcióhoz,
illetve az oldal betöltési sebességének a csökkentéséhez. A weboldal automatikusan begyűjti az
IP címedet amit nem osztunk meg senkivel, csak analítikai, illetve statisztikai célokra használunk
fel. Ezeket a statisztikákat időről időre megosztjuk veletek a discord szerverünkön (FightMan01
bot『DEV』).

Adatgyűjtés és felhasználás discordon

A FightMan01 bot discordon nem gyűjt be sok mindent. A logolási (moderációs) funkciókban
elmenti a nevedet, illetve a profilképedet az adott szerveren egy megadott csatornába, ha törölsz
vagy szerkesztesz egy üzenetet, ki-, vagy belépsz egy szerverre, illetve ha ki-, vagy belépsz
egy hangcsatornába. Ezek a funkciók a szerver tulajdonosától függően jegyzik fel ezeket. A bot
egy szobába elmenti a szervered ID-jét (egyedi azonosítószámát), illetve a nevét, ha behívod a
szerveredre, vagy kirúgod onnan. Ezeken kívül a bot semmien formában nem tárol információt
a felhasználókról, illetve nem jegyzi fel az elküldött üzeneteket.

Felelősségkizárás esetleges kár okozása esetén

A FightMan01 bot, illetve annak készítői (FightMan01, TancsicsGergely) nem vonhatók
felelősségre egy esetleges raid vagy szerverrombolás esetén. A bottal nem lehet csatornákat
törölni, viszont a szervert teljesen át lehet építeni (ezeket a parancsokat csak adminisztrátor
joggal rendelkezők tudják használni, ebből kifolyólag nem a bot hibájából adódóan keletkezik a
kár). Abban az esetben, ha a bot mindenkit kickel/bannol, felelősséget nem vállalunk, mivel a bot
csak olyan felhasználónak engedélyezi ezeknek a parancsoknak a használatát, akiknek az adott
discord szerveren van olyan rangjuk, amely kick/ban jogot ad nekik.
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