SPRINGTAB FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Amennyiben használni kívánod az Alkalmazást, el kell fogadnod az alábbi Felhasználási
Feltételeket.
1. Általános adatok, elérhetőség:
Cégnév: SpringTab Global Szolgáltató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9931 Ivánc, Petőfi S. út 26.
2. Szolgáltatás
Célunk, hogy az Alkalmazás használatával a Felhasználók egyedi, személyre szabott
tartalmakhoz jussanak, az Adatkezelési Szabályzatban foglalt adatok megadásával, illetve azok
felhasználásával az Alkalmazáshoz hozzákapcsolt egyéb Szolgáltatások oldalain. Az Alkalmazás
elfogadásával egyidejűleg el kell fogadnod a Szolgáltató Adatvédelmi és adatkezelési
szabályzatát is.
A Szolgáltatási csomaggal kapcsolatos részletes specifikációt, valamint a csomag díjszabását a
regisztráció során a Megrendelésnél láthatod, illetve választhatod ki.
A Megrendelés befejezéséhez jelen szerződést, illetve az Adatkezelési Szabályzatot el kell
fogadnod.
Fenntartjuk a jogot, hogy a szolgáltatással kapcsolatos díjszabást egyoldalúan meghatározzuk,
töröljük, vagy felülviszgáljuk. Erről – mint minden a szolgáltatás lényegét érintő változásról –
haladéktalanul értesíteni fogunk.
3. A Szolgáltatás használata
A Szolgáltatás használata történhet
(a), egy e-mail cím és jelszó segítségével, illetve általad önkéntesen megadott adatokkal
(b) Facebook fiókoddal történt előzetes összekötés után
Az Alkalmazáshoz kapcsolódó Szolgáltatásokat Facebook bejelentkezéssel is használhatod. A
kapcsolódást biztosító alkalmazás felvételével hozzáférést biztosítasz a Szolgáltatónak
Facebook alapadataidhoz. A Szolgáltatások nem küldenek üzenetet a Facebook felé. Az
Alkalmazás szülőoldalainak likeolásával, és a használat megkezdésével elfogadod, hogy az
Alkalmazás a fentiekben meghatározott funkciók működtetéséhez a Facebook felhasználói
profiljából szükséges adatokat felhasználhatja.
A Facebook és az Alkalmazás összekötését bármikor megszüntetheted.
A Társaság - a szükséges technikai megfelelőségen túl - a Facebook-kal semmilyen
együttműködési kapcsolatban nem áll, az alkalmazást nem a Facebook rendelte meg és nem
a Facebook kezeli.

A Szolgáltatás használatával nem szerezel a Szolgáltatásra vagy az általad elérhető tartalomra
vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. Nem használhatod fel a Szolgáltatásunkból
származó tartalmat, kivéve, ha arra engedélyt kapsz az ilyen tartalom tulajdonosától, illetve
ha a törvény azt más módon lehetővé teszi.
Az Alkalmazáshoz kapcsolódó szerzői jogok, védjegyek, logók stb. jogosultja/tulajdonosa a
SpringTab Szolgáltató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. A jelen szerződési feltételek
nem biztosítanak jogot a Szolgáltatásunkban használt márkajelzések vagy emblémák
használatára, részeinek vagy egészének felhasználására, módosítására nem vagy jogosult. Ne
távolítsd el, ne tedd olvashatatlanná és ne módosítsd a Szolgáltatásunkban vagy azok mellett
megjelenített jogi közleményeket.
A regisztrációval vállalod, hogy saját honlapodon az Adatkezelési Szabályzatodban köteles
vagy feltüntetni, hogy a Spring Tab alkalmazás adatokat gyűjt azokról a Felhasználókról, akik a
Facebook oldaladat likeolják, továbbá, hogy a Felhasználók az oldal likeolásával ezt tudomásul
veszik, továbbá biztosítanod kell, hogy mielőtt ezt megteszi, megismerje a jelen szerződésnek
megfelelő adatkezelési szabályzatodat.
4. Személyes adatok kezelése
Jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával tudomásul veszed, hogy az Adatkezelési
Szabályzatban meghatározott és a szerint megadott adataid felhasználására kerülnek, hogy az
Alkalmazást integráló oldalakon személyes tartalmak jelenjenek meg a számodra.
A birtokunkba került adatatokat bizalmasan kezeljük, azokat csak a Szolgáltatás nyújtásának
érdekében használjuk fel, tartalomajánlásra és célzott hirdetés kiszolgálásra.
Az alkalmazást 14. életévét be nem töltött személy kizárólag a szülő vagy gondviselő
engedélyével, és felügyelete mellett használhatja.
5. Használati jogosultság
Tudomásul veszed, hogy az Alkalmazás egy korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható,
visszavonható licencia jogosultjaként használod. Jogunkban áll előzetes értesítés nélkül
bármilyen okból megszüntetni az Alkalmazás használatára vonatkozó licenciát, és az
Alkalmazáshoz való hozzáférést.
A Használat során köteles vagy tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes,
vagy amely más felhasználók jogait, vagy érdekeit sérti.
Jogellenes, ha mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül teszel közzé, vagy adsz
meg.
6. Módosítások és megszűnés
Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor módosítsuk,
megváltoztassuk, hozzáadjunk és elvegyünk belőle részeket. A Te felelősséged, hogy a
Felhasználási Feltételeket rendszeresen ellenőrizd. Amennyiben a változásokkal nem értesz
egyet, ne használd az Alkalmazást.

Jelen Felhasználási Feltételeket bármikor és bármilyen okból, az előzetes értesítésed nélkül
megszüntethetjük.
Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatban kérdésed vagy aggályod merülne
fel, szíveskedj azt a tudomásunkra hozni oly módon, hogy e-mailt küldesz részünkre az e-mail
címünkre és az aggályodnak az okát megosztod velünk.
7. Felelősségkizárás és felelősségkorlátozás
Elfogadod, hogy az Alkalmazást teljes mértékben a saját felelősségedre használod. Nem
szavatolunk azért, hogy az Alkalmazás minden időben elérhető lesz, vagy azért, hogy az általa
nyújtott Szolgáltatás zavartalan, hibamentes lesz, megfelel az elvárásaidnak vagy, hogy az
Alkalmazásban felmerülő hibák kijavításra kerülnek.
Nem vállalunk felelősséget az Alkalmazást integrált oldalak, vagy szolgáltatók által nyújtott
tartalmak, ajánlatok, vagy megjelenések tartalmáért. Nem vállalunk felelősséget továbbá
semmilyen obszcén, becsületsértő, rágalmazó, gyűlöletkeltő, jogellenes, politikai zavarkeltő
vagy megalázó, sértő tartalomért, amelyet az Alkalmazás használata során másoktól kapsz
vagy megnézel.
Nem garantáljuk a szolgáltatott információk pontosságát, vagy teljességét és nem vagyunk
felelősek semmilyen olyan veszteségért, amelyet téged amiatt ért, hogy ezen információkra
támaszkodtál, vagy azokat elfogadtad.
Az egyetlen és kizárólagos lehetőséged a használattal kapcsolatos sérelmek orvoslására, hogy
nem folytatod tovább az Alkalmazás használatát.
Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek arra vezethetők vissza, hogy az Alkalmazás
használata során nem a kellő körültekintéssel jártál el.
Nem vállalunk felelősséget az elmaradt haszonért, kiesett bevételért, az elveszett adatokért,
a pénzügyi veszteségedért, illetve nem nyújtunk közvetett, rendkívüli, nem vagyoni vagy
büntető jellegű kártérítést.
8. Szolgáltatásaink üzleti felhasználása
Ha Szolgáltatásunkat egy vállalkozás nevében használod, akkor az a vállalkozás elfogadja
ezeket a feltételeket. Vállalja, hogy megtéríti és kártalanítja az Alkalmazás
jogosultját/tulajdonosát és tisztségviselőit, alkalmazottait mindennemű olyan eljárással vagy
keresettel szemben, – beleértve a követelésekből, veszteségekből, károkból, perekből,
ítéletekből, perköltségekből és ügyvédi díjakból eredő felelősséget és költségeket – amely a
Szolgáltatás használata kapcsán, azzal összefüggésben vagy a jelen feltételek megsértése
kapcsán merült fel.
9. Díjfizetés
A szolgáltatásért a Szolgáltató jelen szerződés I. mellékletében képező, szolgáltatási
csomagokhoz tartozó díjszabásában (továbbiakban: Díjszabás) foglalt díjat számítja fel, az
általad megrendelt szolgáltatási csomag alapján. A kiállítás időpontja egyben a teljesítés
időpontjának minősül.

Jelen szerződés elfogadásával elismered, hogy a 2. pontban kiválasztott szolgáltatási
csomaghoz tartozó díjszabást megismerted.
A díj a számlában foglalt napon és módon esedékes. Késedelmes fizetés esetén késedelmi
kamatot vagy köteles fizetni. 30 napos késedelem esetén a szolgáltatás felfüggesztésre kerül.
A szolgáltatás ilyen okból történő megszüntetése vagy felfüggesztése nem mentesít a
megszüntetés vagy felfüggesztés időpontja előtt már igénybevett szolgáltatás díjának
megfizetése alól.
10. Egyebek
A jelen Szerződésre a magyar jog irányadó, és a felek a jelen Szerződéssel kapcsolatos bármely
(szerződéses, vagy szerződésen kívüli) jogvitájuk tekintetében alávetik magukat a magyar
bíróságok kizárólagos joghatóságának (Pesti Központi Kerületi Bíróság / Fővárosi
Törvényszék).
Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt valamely rendelkezés érvénytelen
jogellenes, vagy nem végrehajtható, az nem érinti a jelen Szerződés más rendelkezéseinek az
érvényességét és hatályát.

