Feltöltői Általános Szerződési Feltételek
A nezzanimet.hu (Továbbiakban: Szolgáltató) és a Felhasználó (Továbbiakban
Feltöltő) között létrejövő partneri szerződés tartalmát eme dokumentum
taglalja, kérjük kellő komolysággal és figyelemmel olvassa el, mert Ön kijelenti,
hogy elolvasta és tudomásul vette a benne foglaltakat, és hozzájárul a
szerződés létrejöttéhez.

Fogalom magyarázó
Felhasználó: Az a személy, aki a regisztrációs formot kitöltve és megadva
adatait regisztrál a weboldalunkra.
Szolgáltató: nezzanimet.hu.
A szerződés létrejöttével a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja a Feltöltő
számára a rangot mellyel képes lesz a Szolgáltató honlapjára (nezzanimet.hu)
ra tartalmakat feltölteni, továbbá a Feltöltő kijelenti, hogy tudomásul vette
ezzel a képességgel járó felelőséget és hogy a Szolgáltató nem köteles
ellenőrizni a tartalmat melyet ő feltölt/rendelkezésre bocsát.

Felelőség

kizárás / Jogi eljárás
A 2001 évi CVIII. törvény 7. § (3) értelmében „A közvetítő szolgáltató nem
köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett
információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni,
amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.”
A 2001 évi CVIII. törvény 7. § (2) értelmében „a közvetítő szolgáltató a más által
rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által… továbbított, tárolt vagy
hozzáférhetővé tett információért… nem felel”.
A megosztott információkért teljes felelősséggel az eredeti, tényleges
tartalomszolgáltató tartozik. A Szolgáltató vállalja, hogy ha jogsértő tartalom
kerül ki a honlapjára úgy a tudomására jutásától számított azonnali hatállyal, de
maximum 12 órán belül hivatalosan indokolva eltávolítja a tartalma(t/kat), vagy
hozzáférhetetlenné teszi.
A Szolgáltató NEM ellenőrzi a feltöltők személyazonosságát, és ezzel nincs is
tisztában, ezzel ellentétben feltöltő bármilyen felhasználó lehet, aki ezen
szerződést elfogadva kérelmezi a Feltöltő rangot. A Szolgáltató feltöltést
követően helyesség és/vagy minőségileg ellenőrzi a tartalmat viszont nem

köteles azt szerzői jogi szemmel ellenőrizni, így ezt a felelőséget a Szolgáltató
kifejezetten kizárja.
A Szolgáltató által a Feltöltőről tárolt adatokat: ip cím, email cím,
felhasználónév, bejelentkezésének időpontját CSAK ÉS KIZÁRÓLAG BIZTONSÁGI
OKOK MIATT TÁROLJA, így azt a Szolgáltató nem köteles kiadni harmadik
félnek. (Kivétel a GDPR 19. cikkejében megnevezett okokból kiállított bírósági
végzéssel rendelkező hatósági szerv)
A Szolgáltató továbbá kijelenti, hogy amennyiben egy Feltöltő egy/több
jogsértő tartalmat is rendelkezésre bocsátott úgy megteszi a kellő
intézkedéseket a következő esetek elkerülése érdekében. (Megvonja a
feltöltési jogot, legdrasztikusabb esetben kitiltással is illeti a felhasználót.)

Feltöltőre vonatkozó szabályok
A Feltöltő kijelenti és szavatolja, hogy csak és kizárólag olyan tartalmat tesz fel
a Szolgáltató weboldalára melynek jogaival rendelkezik, és esetleges tartalom
törlés esetén fellebbezéssel nem él.
A Feltöltő továbbá kijelenti, hogy a tartalom feltöltést csak és kizárólag saját
felelőségre teszi.
A Feltöltő kijelenti, hogy tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató amennyiben
jogsértő tevékenységet észlel úgy első sorban megvonja a feltöltési jogát, de
drasztikus esetben akár kitiltással is illetheti a Feltöltőt.

Általános kiegészítés
A Szolgáltató fenntartja a jogot ezen szerződés
megváltoztatására/pontosítására, a Szolgáltató továbbá vállalja, hogy az ide
vonatkozó törvények értelmében értesíti a Feltöltőt a változásról, és megadja a
lehetőséget a nem elfogadására, viszont így a Szolgáltató azonnali hatállyal
megszünteti a hozzáférést a feltöltéshez, de a megszüntetéstől számított 1 évig
még a tartalmat hozzáférhetőként hagyja, viszont ezen időszak alatt továbbá is
a Feltöltő tartozik felelőséggel a tartal(om/mak) -ért.
A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot a tartalmak indoklás nélküli
eltávolítására/hozzáférhetetlenné tételére.
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