ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(továbbiakban ÁSZF)
1. A CÉL
Balázs az https://dodibazsi.hu weblapot (továbbiakban Weblap) azzal a céllal üzemelteti, hogy
segítsen másoknak megtalálni és megvalósítani hivatásukat.
2. BALÁZS
A weboldal üzemeltetője:
Kovács Balázs Egyéni Vállalkozó
Székhely: 1135 Budapest, Frangepán köz 19.
Elérhetőség: hello@dodibazsi.hu
Adószám: 68002545-1-41
Nyilvántartási szám: 51074919
statisztikai számjele: 68002545-8299-231-01
megalapítás dátuma: 2017-01-06
Bankszámla: 10403507-86755678-77881001
(továbbiakban Balázs)
3. AZ ÜGYFÉL
Balázs a Weblapon lehetőséget ad arra, hogy a Weblapon bárki e-mailcíme megadásával
regisztráljon (továbbiakban Ügyfél) azzal a céllal, hogy további tartalmakhoz kapjon
hozzáférést. Ügyfél a regisztrációval nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF-et és az Adatvédelmi
Tájékoztatót elolvasta és elfogadta; valamint hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációkor
megadott e-mailcímre Balázs tájékoztatást küldjön az elérhető tartalmakról.
4. A TARTALMAK
Balázs a Weblapon különböző online oktatóanyagokhoz (továbbiakban tartalmak) ad
hozzáférést. Bizonyos tartalmak csak a regisztráció után érhetőek el, mert azok feldolgozását
az általunk meghatározott sorrendben tartjuk a leghatékonyabbnak, és ezt a sorrendet belső
felületünkön tudjuk a leghatékonyabban tartani. A tartalmak egy része ingyenes, egy része
fizetős. A fizetős tartalmakat online rendszerünkön keresztül lehet megrendelni és kifizetni. A
megrendelésről visszaigazoló e-mailt és elektronikus számlát küldünk. Részletfizetés esetén
fenntartjuk a jogot, hogy amennyiben egy részlet nem kerül időben megfizetésre, akkor a teljes
egészében ki nem fizetett tartalomhoz megvonjuk a teljes hozzáférést.
5. AZ ELÁLLÁS
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (11.5.) kormányrendelet
szabályozása értelmében Ügyfél a megrendelt tartalom kézhez vételétől számított 14
munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.
6. A SZERZŐI JOGOK
A weblapon található ingyenes és fizetéssel elérhető információkat a szerzői jogról szóló 1999.
évi LXXVI. törvény alapján a szerzői jog védi. A szerzői joggal való bármilyen visszaélés, a
vásárlás feltételeinek nem megfelelő jogszerűtlen felhasználása esetén, vagy erre utaló
magatartás/utalás/fenyegetés esetén a megvásárolt információkhoz való hozzáférés a
jogorvoslatig határozatlan időre felfüggesztésre kerül. A szerzőt megillető jogok a
következőek:
1. a többszörözés (Szjt. 18-19. §),
2. a terjesztés (Szjt. 23. §),
3. a nyilvános előadás (Szjt. 24-25. §),
4. a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (Szjt. 26-27. §),
5. a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a
nyilvánossághoz történő továbbközvetítése (Szjt. 28. §),
6. az átdolgozás (Szjt. 29. §),
7. a kiállítás (Szjt. 69. §).
7. ADATKEZELÉS
Az adatkezelésről szóló információkat a weblapon található Adatvédelmi Tájékoztató
tartalmazza.

