AZ WWW.IDEZET.HU
weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételek
Küldetésünk
A Szolgáltató azt a célt tűzte ki, hogy a látogatók segítségével összegyűjti, és egyszerű kereshető
formában mindenki számára elérhető módon közzé-, valamint véleményezhetővé teszi a
www.idezet.hu oldalon azokat az idézeteket, melyeket a legjobban szeretnek a magyar nyelvű
felhasználók.
1.

Fontosabb fogalmak

1.1.

Szolgáltató: A www.idezet.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője és a
szolgáltatás nyújtója a FEKI WEBSTUDIO Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
Szolgáltató).
Székhely: 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi u 44.
Képviseletre jogosult személy neve: Fekete Attila
Statisztikai számjel: 14113291-6311-113-08
Adószáma: 14113291-2-08
Cégjegyzékszám: (Vezetve a Győri Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában)
Pénzforgalmi jelzőszám: 12094318-00183548-00100004
Elektronikus elérhetőség: info@idezet.hu
Projektvezető: Fekete Attila

1.2.

Felhasználó: Felhasználónak minősül minden olyan regisztrált természetes személy, aki a
Weboldal valamely szolgáltatását igénybe veszi (a továbbiakban: Felhasználó).

1.3.

Szolgáltatás: A Szolgáltató felületet biztosít a www.idezet.hu oldalon a Felhasználók részére
idézetek közzétételére, az oldal tartalmát a Felhasználók hozzák létre, amelyért kizárólag a
Felhasználók vállalnak felelősséget.

2.

Általános rendelkezések

2.1.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltató, valamint a vele
szerződéses viszonyba lépő Felhasználó között létrejövő jogviszony általános szerződési
feltételeit tartalmazza, amelynek betartása mindkét fél kötelessége.

2.2.

Az ÁSZF Felhasználó általi elfogadása a szolgáltatások igénybevételének feltétele. Az ÁSZF
elfogadásának minősül, ha a Felhasználó a Weboldal valamely szolgáltatását igénybe veszi.
Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó kijelenti, hogy a Weboldalt saját felelősségére
használja, és magára nézve a felhasználási feltételeket kötelezőnek ismeri el.

2.3.

Az ÁSZF nyelve a magyar, amelyre a Magyarország területén hatályos jogszabályok
vonatkoznak.

3.

Az ÁSZF hatályba lépése és módosítása

3.1.

A jelen ÁSZF a Weboldalon
visszavonásig/módosításig érvényes.

3.2.

Az ÁSZF a Szolgáltató által bármikor egyoldalúan módosítható, amelyről a Felhasználót
hírlevélben vagy belépéskor felugró ablakban (pop up) tájékoztatja. A Szolgáltatás további

történő

1

közzététel

napján

lép

hatályba

és

használatával a Felhasználó a megváltozott ÁSZF-et automatikusan tudomásul veszi, ezen
túlmenően a Felhasználó beleegyezésére nincs szükség.
4.

Regisztráció és a szolgáltatás használata

4.1.

A Felhasználó a Weboldalon található űrlap kitöltésével tud regisztrálni.

4.2.

A Szolgáltatás használata ingyenes. A regisztrációhoz az alábbi adatokra van szükség: név,
felhasználó név, e-mail cím.

4.3.

Idézet feltöltésekor meg kell adni az idézet pontos szövegét, a szerző nevét, a mű címét és
legalább 2 kulcsszót.

4.4.

A Felhasználó által feltöltött idézet feltöltést követően azonnal megjelenik az oldalon.

4.5.

A Felhasználónak a regisztrációval egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy kizárólag olyan
idézetet (tartalmat) fog csak feltölteni, amely nem sérti más szerzői és/vagy egyéb jogait. A
Szolgáltatás csak tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartása mellett
használható.

4.6.

Tiltott tevékenységek:

















4.7.

pontatlan/téves/megtévesztő idézet közzététele,
erotikus tartalmú idézet közzététele,
más személy adatait tartalmazó idézet közzététele,
személyhez fűződő jogokat sértő közzététel,
rágalmazó idézet közzététel,
reklámozási célú idézet közzététel,
szellemi alkotáshoz fűződő jogot sértő idézet közzététel,
szerzői jogot sértő idézet közzététel,
gyűlölet keltő idézet közzététel,
nemzeti, etnikai, vallási, faji alapú idézet közzététel,
ismétlődő idézet közzététele,
bármely hatályos jogszabályt sértő idézet közzététele,
az oldal rendeltetésszerű működésének akadályozása, zavarása,
az oldal másolása,
vírusos anyagok feltöltése,
bármely, az eredeti idézet (mű) mondanivalójával ellentmondásos, azzal össze nem
egyeztethető, megtévesztő szándékkal vagy egyéb, általában negatív szándékkal kiragadott
idézet közzététele.
A jelen ÁSZF-ben foglaltak megsértése esetén (így különösen: tiltott tevékenységek) a
Szolgáltató jogosult saját döntése alapján a Felhasználó által feltöltött idézetet, és/vagy a
Felhasználó regisztrációját törölni. A Felhasználó felhasználói fiókjának törlése a Felhasználó
statisztikáinak, egyéb adatainak megsemmisülését eredményezheti. A Felhasználó és/vagy a
feltöltött idézet törléséről a Szolgáltató a Felhasználót nem értesíti. A Szolgáltató semmilyen
formában nem vonható felelősségre az ilyen módon keletkezett bárminemű károkért,
veszteségért vagy elmaradt haszonért.

5.

2

Felelősség
5.1.

A Felhasználónak tudomása van arról, hogy a feltöltött idézetekkel kapcsolatos jogi
felelősség vonatkozásában a Szolgáltató a felelősségét kizárja. A Szolgáltató nem vállal
felelősséget azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy a Felhasználó a feltöltéssel
megsérti más(ok) szerzői-, vagy más jogát. A feltöltött idézetek nagy számára, valamint arra
való tekintettel, hogy a Szolgáltató kizárólag megjelenítési felületet biztosít a Felhasználóknak
arra, hogy kedvenc idézetüket feltöltsék, a Szolgáltatónak nem áll módjában automatikusan
ellenőrzi a feltöltött idézeteket. Ugyanakkor a Szolgáltató kiemelt hangsúlyt kíván fektetni arra,
hogy az oldalra feltöltött idézetek ne sértsék mások jogait, érdekeit. Ennek érdekében a
Szolgáltató felfüggeszti azon idézetek megjelenését, amelyek vonatkozásában kifogás érkezik
(„Jelentem” funkció használatával) és kivizsgálást követően haladéktalanul eltávolítja a
jogsértő tartalmat. Az esetleges jogsértő tartalmat a „Jelentem” gomb használatával lehet
jelezni. A „Jelentem” gomb megtalálható valamennyi idézet mellett/alatt. ún. adatlap oldalán,
annak közelében.

5.2.

Az 1999. évi LXXVI. törvény A szerzői jogról 7. § (1) bekezdése alapján a www.idezet.hu oldal
gyűjteményes műnek minősül és szerzői jogi védelem alatt áll, tekintettel arra, hogy
tartalmának összeválogatása, elrendezése vagy szerkesztése egyéni, eredeti jellegű.

5.3.

A Szolgáltató nem felel azokért a károkért és ezek következményeiért, amelyek rajta kívül álló
okokból keletkeztek, pl.: internetes hálózat hibája, technikai meghibásodások, leállások, vagy
vírusok, hacker tevékenységek, egyebek. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt,
biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek
megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a
Szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a
használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért, elmaradt
haszonért, keletkezett üzleti hátrányért.

5.4.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az oldalt ért esetleges támadásokért.

6.

Adatvédelem

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik, amely ITT
érhető el.
7.

Egyebek

7.1.

A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
E-mail: info@idezet.hu
Cím: 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi u 44.
Telefonszám: 36 20 429 99 99
Kapcsolattartó személy: Fekete Attila
Az Ügyfélszolgálat segítséget nyújt számodra bármely, a Portál használatával kapcsolatos
kérdésben, esetleges panaszok kivizsgálásban, egyebekben.

7.2.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a
Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének
érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért,
mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Kelt: Fertőszentmiklóson, 2015. február 16. napján
Az ÁSZF jelenleg is hatályos, menthető verziója ITT tölthető le.
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