BUDAPESTDIALOG ÁSZF/Jogi nyilatkozat
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az Urban Dialog Kft.
(székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B. ép. 1. em. 3. cégjegyzékszám: 01 09
276631,
25463387-2-43,

adószám:
(a

továbbiakban:

„Szolgáltató”)

és

az

Szolgáltató

által

nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél jogait és kötelezettségeit
tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Felek”).

SZOLGÁLTATÁS
A szolgáltatást a Budapest Dialog nyújtja az itt leírt feltételekkel, melyeket a belépéssel
elfogadsz.
A Szolgáltató́ az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes KÉRDÉSEIRŐL szóló 2001. évi CVIII.
törvény (a továbbiakban: „Ekertv.”) 2.§ lc) pontja szerinti közvetítő szolgáltatónak
minősül (mindenki számára elérhető ingyenes tárhelyet biztosít).
Az Ekertv. 7.§ (3) bekezdése alapján a Szolgáltató́ nem köteles a Dialogok/Projektek
moderálására, tartalmuk el- leellenőrzésére, szerkesztésére, azaz a közvetítő
szolgáltató́ nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek
jogellenes tevekénység folytatására utalnak, tehát nem köteles a felhasználok által
felötöltött tartalmak előzetes ellenőrzésére vagy monitorozására.
Jogsértő tartalom bejelentésére használd az info@budapestdialog.hu email-címet.
Mielőtt írnál, kérjük, olvasd át az itt található́ felhasználási feltételeket.
A szolgáltatást csak saját felelősségedre használhatod. Felelős vagy a felhasználói
neveddel végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő̋ jelszavad biztonságban
tartásáért.

A Szolgáltató́ nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből,
megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.
Dialog/Projekt tulajdonosa alatt a Dialog/Projekt admin jogú́ tagként szereplő
felhasználóját értjük.

TARTALOM
Tartalom alatt értjük a felhasználok által a szolgáltatásba felvitt összes adatot,
beleértvé a létrehozott Dialogot/ Projektet, az ahhoz kapcsolódó́ (kép, szöveg, hang,
videó), kommenteket.
A budapestdialog.hu alatt megjelenő̋ tartalmakat a felhasználok töltik fel és azokért
ők vállaljak a felelősséget, a Szolgáltató́ azokért nem felel.
A budapestdialog.hu alá́ csak olyan tartalmakat tölthetsz fel, amelyek harmadik
személy személyiségi jogait nem sértik.
A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban feljogosítod a Szolgáltatót, hogy azokat (vagy
azok részeit, kivonatait, stb.) különböző internetes oldalakon megjelenítse. A
megjelenítés – lehetőség szerint – a forrás megjelölésével történik.
A fent említett tartalmi jellegű felhasználásra vonatkozó́ feljogosításon túl bármilyen,
a szerzői jogról szóló́ törvény értelmében szerzői jogi védelemben részesülő mű
felöltésével határozatlan időtartamú́ felhasználási engedélyt adsz a Szolgáltatónak a
tartalmak szolgáltatásban történő̋ kezeléséhez szükséges műveletek, azaz a művek
tárolására, másolására, módosítására, terjesztésére, közvetítésére, megjelenítésére,
többszörözésére, szerkesztésére, fordítására, formázására. Ezt az engedélyt a
Szolgáltató́ továbbadhatja a vele közvetlen vagy közvetett tulajdoni kapcsolatban lévő
társválalatai és szükségszerűen bevonandó alvállalkozói számára.
A Felhasználó által a Szolgáltató részére a jelen Feltételek elfogadásával átengedett
felhasználási engedélyeket a szolgáltatás igénybevételének megszűnése nem érinti,
továbbá az átengedett felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de a
szolgáltató által esetlegesen archivált tartalmakra is. Jelen feltételek elfogadásával

tehát tudomásul veszed,

hogy

a Dialogod/Projekted törlésekor

biztonsági

másolatokon, vagy egyéb helyeken maradhatnak tartalmaid, adataid.
Nem tölthetsz fel semmilyen, a hatályos jogszabályokba ütköző tartalmat. Nem
helyezhetsz el a Dialogodon/Projekteden az olvasó-, vagy a mi rendszerünk
működését befolyásoló kódot.
A Szolgáltató csak és kizárólag tárhelyet, felületet biztosít a tartalmak elhelyezésére,
azaz a Szolgáltató csak „az igénybe vevő által biztosított információt tárolja
(tárhelyszolgáltatás)”.
A szolgáltatás igénybevételével hozzájárulsz ahhoz, hogy amennyiben az általad
elhelyezett tartalom - beleértve az általad elhelyezett hirdetéseket is - bármely
vonatkozásában jogsértő vagy sérti a Szolgáltató érdekeit, akkor Szolgáltató azt
jogosult törölni, akár saját elhatározásából, akár a tartalommal kapcsolatban
érdekeltek kérésére.
A fentiek miatt Szolgáltató fenntartja a jogot a felöltöltött tartalmak módosítására, a
hozzá tartozó URL megváltoztatására, indokolt esetben teljes törlésére.

SZEMÉLYES ADATOK
A BudapestDialog.hu rendszerébe történő regisztráláskor az email címedet,
felhasználónevedet, irányítószámodat, valamint születési évedet kell megadnod. A
felhasználóneved mellett a kerületed fog látszani, a születési évedet nem jelenítjük
meg. Email címedet sem jelenítjük meg, kizárólag a rendszer üzemeltetői, az általad
létrehozott Dialog/Projekt hivatalos moderátora, valamint azon Dialogok/Projektek
tulajdonosai láthatják, amelyekre pénzt vagy segítséget ajánlottál fel. Erre azért van
szükség, hogy felvehessék veled a kapcsolatot.
Az email címedet leszámítva az összes, regisztráció során megadott adatodat
jogodban áll bármikor megváltoztatni.
A BudapestDialog.hu használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett
módon naplózzuk webes tevékenységeid. A naplókat csak statisztikai célokra
használjuk fel, és csak mi férünk hozzá.

A BudapestDialog.hu használata közben a böngésződ bezárásakor sem törlődő
cookie fájlokkal azonosítunk, ezzel elkerülhető, hogy minden alkalommal be kelljen
lépned a rendszerbe. Ha zavar ez a működés, belépéskor ne válaszd ki a „Jegyezz
meg” opciót.

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME:

A budapestdialog.hu az Ügyfél személyes adatait Adatvédelmi szabályzatában
foglaltak szerint rögzíti, tárolja és kezeli az irányadó jogszabályokkal összhangban. A
Szolgáltató adatot csak a jogszabályban előírt kötelező esetben jogosult harmadik
személy részére továbbítani.

EGYEBEK
A jelen felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartjuk.
Bármilyen kérdésed van, fordulj hozzánk bizalommal az info@budapestidalog.hu
email címen.

