Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF)

Legfontosabb szabályaink összefoglalva:
Amit mi garantálunk,
Az oldalra bárki regisztrálhat, aki tanulni vagy tanítani szeretne, lehetőséget kapva a
fejlődésre
-

Az oldalra történő regisztráció után a hirdetésfeladás és a hirdetőkkel való
kapcsolatfelvétel további, rejtett költségek nélkül válik lehetővé felhasználóink
számára.

-

Az oldalon történő hirdetések kiemelésének és az oldalon történő reklámok
elhelyezésének díjszabása világos és nyilvános.

-

Regisztrált felhasználóink adatait bizalmasan kezeljük, csak a hozzájárulásával adjuk
át, és csak fejlesztési célra

Amit felhasználóinktól kérünk,
-

Csak valós személyként, valós tudással, valós adatokkal regisztráljanak, mint
tanárfelhasználó

-

Egy hirdető személy csak egyszer regisztráljon, ugyanazt a szolgáltatást csak egy
hirdetésben hirdesse, valamint egy hirdetésben csak egyetlen szolgáltatást hirdessen.

-

Ugyanarról a szolgáltatásról ne tegyen fel sorozatosan új hirdetést, még abban az
esetben sem, ha ez az előző törlésével járna

-

Diákfelhasználóként és intézményként is kizárólag valós adatokkal és szakmai céllal
regisztráljanak az oldalra

A jelen ÁSZF a Korrepköz.hu üzemeltetője (továbbiakban Korrepköz.hu) által
https://www.korrepkoz.hu cím alatt elérhető Hirdetés Funkció (továbbiakban Szolgáltatás)
használati feltételeit tartalmazza az oldalra Tanár vagy Intézményfelhasználóként
(továbbiakban Hirdető) regisztrált felhasználók számára, illetőleg a Hirdetők hirdetéseit
megtekintő Diákfelhasználók számára.

Első rész, Általános rendelkezések
A jelen Felhasználási Feltételek szempontjából Hirdetőnek minősül minden olyan
cselekvőképes magánszemély, vagy oktatási-nevelési szolgáltatást végző szervezet, aki a
Korrepköz.hu-n oktatási szolgáltatásról vagy állásajánlatról szóló hirdetést közöl.
Diákfelhasználónak minősül minden olyan nagykorú, vagy kiskorú személy, aki az oldalra
diákfelhasználóként regisztrál.

A Hirdető és a Diákfelhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja és magára nézve
kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket, egyben elfogadja jelen Felhasználási
Feltételek részét képező Adatvédelmi Nyilatkozatot . A Hirdető a www.korrepkoz.hu
használata során köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Korrepköz.hu,
amennyiben tudomására jut, hogy a Hirdető által megadott adatok köre nem valós elemeket
(is) tartalmaz, jogosult Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében
korlátozni. Mindezen feltételek a diákfelhasználókra is vonatkoznak.
A Szolgáltatás használatával a Hirdető és a Korrepköz.hu között online szerződés jön létre az
Ekrtv. 5. § (4) bekezdésének megfelelően.
A Korrepköz.hu fenntartja jogát a jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A
módosítást követően a Szolgáltatás használata a Felhasználási Feltételek módosításának
elfogadását jelenti.
A Hirdető számára a Korrepköz.hu a www.korrepkoz.hu oldalon történő hirdetési funkciót,
valamint a hirdetésekkel való kapcsolatfelvétel lehetőségét, mint szolgáltatást regisztráció
mellett biztosítja. A regisztrációhoz a Hirdető által megadott e-mail cím, valamint a Hirdető
neve mint egyedi azonosítók feltétlenül szükségesek. További személyes adatokat a
Korrepköz.hu a Szolgáltatás használata során, a hirdetés feladásának érdekében
Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelően kér és kezel.
A Korrepköz.hu fenntartja jogát bármely Hirdető kizárására, vagy bármely hirdetés vagy más
tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik az arukereso.hu oldal
megfelelő használatával vagy rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek
minősül. E pontban megfogalmazott okok miatt a Diákfelhasználók is kizárhatóak.
Ha a Hirdető vagy a Diákfelhasználó a www.korrepkoz.hu használata során a jelen
Felhasználási Feltételekbe ütköző magatartást tanúsít, a Korrepköz.hu jogosult a Hirdetőt az
általa üzemeltetett online oldalról kitiltani.
A Korrepköz.hu fenntartja jogát arra, hogy a Hirdető által megadott regisztrációs, valamint a
hirdetéseiben közölt egyéb adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel
a regisztrációs adatok, illetőleg a hirdetés tartalmának valódiságát illetően. Az ellenőrzés
ideje alatt a Korrepköz.hu jogosult a Hirdető bármely hirdetését korlátozni legfeljebb az
ellenőrzési idő végéig.
A korrepkoz.hu Hirdetői regisztráció (Tanár vagy Intézményprofil) törlésével a jelen
Felhasználási Feltételekben szabályozott jogviszony, külön értesítés nélkül megszűnik.
Második rész, a Korrepköz.hu felelőssége

A Szolgáltatást az Korrepköz.hu közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint
nyújta a Diákfelhasználóknak. A Korrepköz.hu semmiféle felelősséget nem vállal az oldalon
tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal, kommentekkel és az ezek alapján
létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a
hirdetések esetleges hibájával, valótlanságával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

A Korrepköz.hu fenntartja a jogát az oldalon megjelenő hirdetések és egyéb adatok vagy
tartalmak ellenőrzésére, archiválására, de nem köteles jogellenes cselekmény keresésére és
feltárására.
Ezért a Korrepköz.hu, többek között, nem felel az oldalon meghirdetett szolgáltatások
minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget
ezen szolgáltatások ellenőrzéséért. Nem felel továbbá a meghirdetett szolgáltatások
valódiságáért, vagy azért, hogy a Diákfelhasználó ténylegesen meg tudja venni a Hirdető által
meghirdetett szolgáltatásokat.
A Korrepköz.hu nem avatkozik bele a Hirdető és a Diákfelhasználó, közötti jogvitákba,
tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Hirdető és a Diákfelhasználó is mentesíti a
Korrepköz.hu-t mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.
A honlaphoz tartozó profilok azonosítóinak, jelszavainak biztonságos őrzéséért a Hirdető és a
Diákfelhasználó felel, ezek felhasználók által történő elvesztéséért vagy kiszivárogtatásáért a
Korrepköz.hu nem vállal felelősséget, ugyanakkor azokat bizalmasan kezeli.
A Korrepköz.hu ügyfélszolgálata az oldal Szolgáltatásával és a hirdetésekkel kapcsolatos
panaszokat fogadja és kezeli, a hirdetésekkel való panaszokat a hirdető felé kell megtenni. A
Korrepköz.hu elérhetősége a honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található.

Harmadik rész, Adatvédelmi Nyilatkozat
A Korrepköz.hu az oldalon megadott regisztrációs adatokat bizalmasan kezeli,
kötelezettséget vállal, hogy azokat harmadik félnek nem adja ki, kivéve a jogszabályban
meghatározott hatósági szerveknek a jogszabályban meghatározott feltételekkel, valamint
szakmai kutatás céljára.
A Korrepköz.hu felelőséget vállal, hogy a Hirdetők által a hirdetésben közölt anyagot
kizárólag az oldalon, kizárólagosan a Hirdető szándékának megfelelően, marketing céllal
közli. A Korrepköz.hu a Hirdetők személyes elérhetőségét kizárólag regisztrált
Diákfelhasználók számára teszi láthatóvá, ugyanakkor Hirdető a hirdetés feladásával
hozzájárul adatainak a Korrepköz.hu-val történő közléséhez, hirdetése tartalmának oldalon
történő nyilvános megjelenítéséhez és személyes elérhetőségeinek a Diákfelhasználók felé
történő továbbításához.
Negyedi rész, Irányadó jog
A Korrepköz.hu és a Hirdető, valamint a Diákfelhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog
irányadó.
A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik a Budapest XI. kerületi
hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Hirdető az illetékes fogyasztóvédelmi
hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását
kezdeményezheti.
a. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége:

1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

b. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának

elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf.,
75; info@nmhh.hu

Ötödik rész, Szerzői jogok
A www.korrepkoz.hu internetes cím alatt található oldal a Korrepköz.hu és annak
tulajdonosának szellemi terméke, egyben licencének kizárólagos tulajdonosa. A
www.korrepkoz.hu oldal tartalmát képező, a Hirdető által az Korrepköz.hu rendelkezésére
bocsátott szolgáltatót , illetőleg szolgáltatást végző szervezetet, illetőleg szolgáltatást
ábrázoló képre/anyagra Korrepköz.hu, mint az általa létrehozott tanár-adatlap, illetőleg
szolgáltatás-adatlap, illetőleg intézmény-adatlap részére- felhasználási joggal rendelkezik. Az
korrepkoz.hu oldalon lévő valamennyi tartalom jog által védett! A korrepkoz.hu tartalma,
mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag a Korrepköz.hu előzetes írásbeli hozzájárulása
alapján használható fel!

Minden jog fenntartva!
Széles Levente Mátyás, Korrepköz.hu, 2017.

