FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
Hatályos: 2019. 07. 05. napjától
A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 1134 Tüzér utca 33-35.,
cégjegyzékszám: Cg.01-09-283975, adószám: 11673260-2-41., képviselő: Dr. Grundtner
Marcell Károly ügyvezető) (a továbbiakban: Társaság) a Képzés-menedzsment Rendszerét
(továbbiakban: KMR vagy KMR rendszer) a Társaság képzéseihez kapcsolódó
adatnyilvántartási és képzésszervezési igények informatikai oldalról történő támogatása,
valamint e-learning tananyag elsajátításának és vizsgalehetőségének biztosítása érdekében
működteti.
A KMR használatával kapcsolatos szabályokat és előírásokat jelen Felhasználási feltételek,
valamint az Adatkezelési tájékoztató tartalmazzák.
A KMR használatának előfeltétele, hogy Ön, mint felhasználó a jelen Felhasználási feltételeket
elfogadja.
A jelen Felhasználási feltételek alkalmazása során az alábbi fogalmak az alábbi jelentést
hordozzák:
• Felhasználó – Az a természetes személy, aki igénybe veszi az alkalmazást.
A KMR rendszer és szöveges megjelenése a Társaság, illetőleg a Társasággal tagsági,
megbízási vagy munkaviszonyban álló természetes személyek szerzői alkotása, így
létrejöttétől fogva megilleti a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. (Szjtv.) szerinti védelem.
A KMR rendszer grafikai és szöveges részei ennek megfelelően csak a hatályos Szjtv.
rendelkezéseinek megfelelően – a Társaság előzetes írásos engedélyével – használható fel.
A Társaság tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a KMR rendszer felületén megjelenő egyes
szövegek és grafikai művek más szerzők alkotásai, illetőleg ezen alkotások kivonatai is
lehetnek. A harmadik személy szerzők szövegei vonatkozásában a szerzői jog a szöveget
megalkotó harmadik személyt illeti meg.
A Társaság tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a KRM rendszerben megjelenő, más cégek,
harmadik személy gazdasági társaságok logóinak, védjegyeinek és termék jelzéseinek a
felhasználási joga az adott céget, vagy harmadik személy gazdasági társaságot illetik meg.
A Társaságnak joga van jelen Felhasználási feltételeket egyoldalúan – a Felhasználók
egyidejű, előzetes tájékoztatása mellett – módosítani, melyhez Felhasználó a jelen
Felhasználási feltételek elfogadásával hozzájárul. A módosítás hatálybalépését megelőző 15
naptári nappal a módosítás szövegét a Társaság köteles a megfelelő módon nyilvánosságra
hozni. A KMR rendszer tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a Társaság
fenntartja magának, ezen változtatásokat nem köteles előzetesen bejelenteni.
A Felhasználó a KMR rendszer használata során adott esetben meghatározott személyes
adatokat ad meg a Társaság számára. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a
személyes adatokat kizárólag a KMR rendszer üzemeltetése érdekében használja és
hasznosítja. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatást (különösen az adatkezelések céljáról,
időtartamáról, és egyéb információkról) a KMR rendszer Adatkezelési tájékoztatója
tartalmazza.

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó azon személyes adatait, melyek
adott esetben a Társaság birtokába kerülnek, illetéktelen személyek számára sem
ingyenesen, sem ellenérték fejében nem adja át.
A Társaság az általában elvárható technikai és szervezési intézkedéseket megteszi annak
érdekében, hogy a természetes személy Felhasználók személyes adatait harmadik személyek
jogellenes módon ne tudják megszerezni, illetve végső soron annak érdekében, hogy a
személyes adatok bizalmassága, sértetlensége, és rendelkezésre állása ne sérüljön.
A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó által írásban bejelentett igény
érvényesítése esetén a Felhasználó adott esetben kezelt személyes adatait a
nyilvántartásából végleges jelleggel törli.
Nem jelenti a Felhasználó személyes adatával kapcsolatos szabály megszegését amennyiben
a Társaság a KMR rendszer felhasználásával kapcsolatos aggregált, statisztikai jellegű
adatokat, anonim módon hoz harmadik személy tudomására, tekintettel a GDPR (26) és (62)
preambulumbekezdéseiben foglaltakra.
A Társaság arra törekszik, hogy a KMR rendszert megszakítás nélküli, folyamatos
üzemmódban üzemeltesse. A Társaság a folyamatos üzemmódhoz szükséges feltételeket az
elvárható gondosság mellett a saját költségén biztosítja.
A Felhasználók semminemű kárigényt nem érvényesíthetnek a Társasággal szemben a KMR
rendszer felhasználásának az időleges vagy végleges szünetelése, vagy megszakadása
miatt. A felhasználók az ilyen jellegű kárigények érvényesítéséről kifejezetten lemondanak.
Felhasználó a KMR rendszert kizárólag saját felelősségére használja.
A jelen Felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jog,
különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az
irányadóak.
A felek a jelen Felhasználási feltételekből fakadó bármely jogvita
vonatkozásában
kikötik
Magyarország
bíróságainak
és
hatóságainak a kizárólagos joghatóságát.

