1.
•

Szolgáltatói adatok:

A klub pénzügyi szolgáltatójának adatai

Cégnév: Creative-Life Mérnöki és Művészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid cégnév: Creative-Life Kft.
Székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8 1. emelet 2. (13-as kapucsengő)
Cégjegyzékszáma: 01-09-914394
Adószáma: 14668296-1-41
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefon: +36709787330
E-mail: creativelife.kft@gmail.com

2.

Fizetési feltételek

•

Az egyes díjköteles szolgáltatások mindenkori díjszabása a weboldalon
található. A Szolgáltató ismétlődő fizetési megoldást ír elő a Felhasználónak a
szolgáltatás igénybevételéhez, azaz a választott csomagnak megfelelően havi
előfizetési csomagban az előfizetési időtartam fordulónapján automatikusan
levonásra kerül a Felhasználó bankkártyájáról az előfizetési összeg. A
Felhasználó lemondhatja az ismétlődő fizetési lehetőséget e-mailben az
info@knapekeva.hu, és a creativelife.kft@gmail.com-re küldött elektronikus
levéllel..

•

Felhasználó a díjköteles szolgáltatásokért online, bankkártyával fizethet.
(BARION SMART PAYMENT GATEWAY). Az online bankkártyás fizetések a Barion
rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz
nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti
Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

•

Számlázás: a klub pénzügyi szolgáltatást biztosító Creative-Life Kft a Billingo
számlázó rendszer segítségével kizárólag elektronikus számlát állít ki és küld a a
Felhasználó részére e-mailben, melyhez a Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával
kifejezetten hozzájárul.

•

A felhasználó által kapott bankszámlakivonaton a Barion Payment Zrt. fog
szerepelni, mint elfogadóhely

•

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat tetszőleges időközönként, illetve
minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó
inflációs rátának megfelelően (kerekítve) minden előzetes értesítés nélkül is
egyoldalúan módosítani.

3.

A Tag kötelezettségei

•

A Tag a szolgáltatások használata során véleményét mások jogainak sérelme
nélkül jogosult közzétenni vagy más módon közölni.

•

A Tag a regisztráció során megadott adatokon kívül nem tehet közzé további
személye adatokat, különösen teljes nevét, lakcímét, e-mail címét,
telefonszámát és egyéb olyan információt, ami közvetlenül kapcsolatba
hozható vele, a Szolgáltató személyes adatok megosztásáért felelősséget nem
vállal.

•

A Tag a szolgáltatás igénybevétele során annak használatával nem tehet közzé
információt, képet vagy bármely más olyan anyagot, amely ellentétes bármely
jogszabállyal, szabályzattal, rendelkezéssel vagy bármely harmadik személy
jogait sérti, beleértve többek között a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és a
személyiségi jogokat.

•

A Tag adatlapjára kizárólag saját magáról készült – elfogadható minőségű és
retusálástól, képeffektektől mentes – felvételt jogosult feltölteni, amely fotók
nem tartalmazhatnak az előző pontokban megjelölt szabályokat sértő
feliratokat, vagy hirdetést. Amennyiben más Tagot, vagy harmadik személyt
tartalmazó fénykép kerül feltöltésre, úgy a fényképet feltöltő, közzétevő Tag
köteles vitás esetben az érintett személyek hozzájárulásának beszerzésére és
az Üzemeltető részére való megküldésre. A Tag által közzétett fénykép, vagy
más tartalom nem sérthet harmadik személyek bármilyen jogát, legyen az
személyiségi vagy szerzői jog, vagy bármilyen más jogosultság.

•

A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa elsődlegesen
megadott fénykép szerepelhessen az aloldalakon futó képek között, melyeket
kizárólag a többi regisztrált felhasználó láthat.

•

A Tag nem használhatja a szolgáltatást más weboldal, szolgáltatás vagy üzlet
reklámozására, nem tehet közzé ebből a célból e-mail címet, URL-t vagy
telefonszámot, különösen nem ajánlhat fel vagy reklámozhat szexuális
szolgáltatást.

•

A Tag bármilyen tevékenysége nem irányulhat arra, hogy új ügyfeleket
szerezzen, semmilyen kereskedelmi tevékenységet nem végezhet a
szolgáltatás igénybevételével.

•

Az Elégjó vagyok kluban a partnerek és szakértők csak a Szolgáltatóval
megyegezett mód szerint hirdethetnek és csak az adott időtartamban, ennek
betartását a Szolgáltató ellenőrzi és eltérés estén minden felszólítás nélkül
törölheti a hirdetést a lapról.

•

A Tag nem élhet vissza semmilyen módon a szolgáltatással, vagy bármely, a
szolgáltatás útján közzétett információval.

•

A Tag nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a
szolgáltatáson található információhoz, vagy bármely, a szolgáltatást biztosító
hálózathoz.

•

A Tag felelős az általa közzétett információért, legyen az szellemi termékek vagy
személyes adat.

•

A Tag a weboldalon található információkat, adatokat csak klubtagként vagy
céljából használhatja fel.

•

Tilos bármilyen kéretlen kereskedelmi levelezés, így a körlevelek, spam vagy
más zaklató és nem a klub célját szolgáló email/üzenet.

•

A Tag köteles gondoskodni arról, hogy harmadik személy a szolgáltatást
helyette ne használja, a hozzáférés átengedése nem megengedett!

•

A Tag kommunikációja vagy a szolgáltatás bármely jellegű igénybevétele
során köteles más felhasználókkal és tagokkal a kommunikációt úgy folytatni,
hogy:
•

ne tartalmazzon olyan tartalmat, amely mások személyiségi jogait, szerzői
jogait, iparjogvédelmi jogait sérti, vagy ilyen jellegű tartalom használatára a
felhasználókat ösztönzi;

•

bemutatkozása vagy fényképei ne tartalmazzák a felhasználó vagy mások
személyes adatait (pl. cím, telefonszám, email cím, stb.), vagy egyéb olyan
információt, mely által felhasználó, vagy más személy/szervezet közvetlenül
azonosíthatóvá és elérhetővé válik;

•

ne tartalmazzon hozzáférési kulcsokat, azonosításra vonatkozó adatokat,
jelszavakat;

•

ne tartalmazzon obszcén vagy pornográf anyagokat, ne kínáljon szexuális
szolgáltatást vagy ne jelenítsen meg bármilyen, a közerkölcsbe ütköző
tartalmat;

•

ne tartalmazzon trágár kifejezéseket, sértő szavakat, ne keltsen másokban
megbotránkozást, valamint ne használjon félelmet keltő kifejezéseket;

•

felhasználót zavarhat kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi
hovatartozása, világnézeti meggyőződése miatt), továbbá ne tartalmazzon
mások becsmérlésére, lejáratására alkalmas tartalmat, függetlenül attól,
hogy az valós vagy sem;

•

ne tartalmazzon bármilyen jogsértő tartalmat, jogellenes cselekményre
vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást vagy erre utaló magatartást;

•

ne tartalmazza vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, valamint azok jó
hírnevének becsmérlését, vagy arra nézve sértő kijelentést;

•

tartalmazzon bármilyen kereskedelmi célú ajánlatot, haszonszerzésre
irányuló gazdasági jellegű tevékenység reklámját;

•

ne tartalmazzon politikai vonatkozású és/vagy tartalmú kampányjellegű
megnyilvánulást, agitációs tevékenységet.

•

Felhasználó köteles a szolgáltatást jóhiszeműen használni, és tartózkodni az
olyan tevékenységtől mely Szolgáltató jó hírnevét, vagy szolgáltatását és
annak működését negatívan befolyásolja, így tilos:

•

olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a
Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen
szolgáltatásainak megítélését sérti vagy veszélyezteti;

•

Szándékosan akadályozni a weboldal működését, hátráltatni a szolgáltatás
elérését;

•

Szolgáltató szolgáltatásait bojkottálni vagy arra felhívást intézni;

•

Minden olyan tartalom elhelyezése, amelyet törvény, vagy jogszabály tilt;

•

Bármilyen módon a Szolgáltatással vagy bármely, a Szolgáltatás útján
közzétett információval visszaélni;

•

Megkísérelni jogosulatlan hozzáférés elérését bármely, a Szolgáltatásban
található információhoz, vagy bármely, a Szolgáltatást biztosító hálózathoz;

•

Lemásolni egészében vagy részben a Weboldalon található információkat,
adatokat (beleértve -nem kizárólagosan- más Tagok és felhasználók
adatlapján található információkat is) a jelen Megállapodásban
lefektetettektől eltérő célból;

•

Más felhasználók levelezését elfogni, vagy arra kísérletet tenni;

•

Olyan berendezést, szoftvert vagy programot (pl. vírus), használni, melyek
megkísérelnek beavatkozni a Weboldal rendeltetésszerű használatába;

•

Többszörös regisztrációt létrehoznia a felhasználók megtévesztésének
elkerülése végett;

•

A weboldal és a szolgáltatás esetleges szolgáltató számára ismert vagy
ismeretlen hibáit bármilyen szempontból kihasználni, azáltal bármilyen
előnyhöz jutni.

•

Amennyiben a Tag megsérti a fenti szabályok bármelyikét, úgy a Szolgáltató
fenntartja a Tag regisztrációjának törléséhez való jogát, beleértve a már
kifizetett díjak elvesztését is. Ezen túlmenően Szolgáltató érvényesítheti a
jogsértő taggal szemben a büntetőjog és a polgári jog által nyújtott
felelősséget. Szolgáltató a Tag jogsértő vagy szerződéssértő magatartásáért
fennálló felelősségét kizárja.

•

A Tag tudomásul veszi, hogy Szolgáltató előzetes figyelmeztetés nélkül
korlátozhatja a Szolgáltatás részét vagy egészét extrém (a normálistól
nagymértékben eltérő) mennyiségű posztolás, vagy más aktivitás esetén.
Üzemeltető fenntartja magának a jogot az extrém aktivitás fogalmának
meghatározására.

