JOGI NYILATKOZAT
(2019. január 01.)

I. Szolgáltatás

A szolgáltatást Józsa-Kindler Gábor és Józsa Kindler Réka magánszemélyek (továbbiakban:
„Szolgáltató”) nyújtják az itt leírt feltételekkel. Az oldal olvasásával, az oldalon való
kommenteléssel, az oldalról való letöltéssel és vásárlással, Ön elfogadja ezeket.
A szolgáltatást csak saját felelősségére használhatja.
A kommentírásra vonatkozó felületeken kívül nem módosíthatja az itakecontrol.hu rendszer
megjelenését, működését. Az erre vonatkozó kísérletek is kizárást és egyéb jogi
következményeket vonhatnak maguk után.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből,
megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

II. Tartalom
Tartalom alatt értjük a felhasználók által a szolgáltatásba felvitt összes adatot, beleértve a
létrehozott bejegyzéseket (kép, szöveg, hang, videó), kommenteket.
Az itakecontrol.hu alatt megjelenő kommentárokat a felhasználók (bloggerek és kommentelők)
töltik fel és azokért ők vállalják a felelősséget, a Szolgáltató nem.
Az itakecontrol.hu alá csak olyan tartalmakat tölthet fel, amik nem sértik harmadik személy
szerzői jogait.
A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban feljogosítja a Szolgáltatót, hogy azokat (vagy azok részeit,
kivonatait, stb.) különböző internetes oldalakon megjelenítse. A megjelenítés – lehetőség szerint
– a forrás megjelölésével történik.
A fenti jogosítványra azért van szükség, hogy Szolgáltató a kommentárokban megjelenő
tartalmakat pl. különböző gyűjtőoldalakon, promóciós felületeken (pl. blogajánlókban,
publikációkban), más, kapcsolódó szolgáltatásban – tehát nem az eredeti blogban, publikációban
– meg tudja jeleníteni. A Szolgáltató nem fogja a kommentárokat pl. könyv formájában kiadni a
kommentelő beleegyezése nélkül – erre a fenti pont alapján nincs is lehetősége.
Ha nem ért egyet valamelyik konkrét tartalmának egyik felhasználásával, kérheti, hogy a
Szolgáltató távolítsa azt el az adott felületről. A Szolgáltató ezt lehetőségei szerint megteszi,
amennyiben ez technikailag lehetséges. A teljes kommentár tartalmára nem kérhet ilyen kizárást.
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A fenti jogfenntartás Önt védi, azt jelenti, hogy tartalmait akkor sem használhatja fel más, ha
azok a szolgáltatás másodlagos felületein jelennek meg. A felhasználható Creative Commons
licencekről itt tájékozódhat: www.creativecommons.hu.
A fent említett tartalmi jellegű felhasználásra vonatkozó feljogosításon túl bármilyen, a szerzői
jogról szóló törvény értelmében szerzői jogi védelemben részesülő mű feltöltésével
határozatlan időtartamú felhasználási engedélyt ad a Szolgáltatónak a tartalmak
szolgáltatásban történő kezeléséhez szükséges műveletekre, azaz a művek tárolására,
másolására, módosítására, terjesztésére, közvetítésére, megjelentetésére, többszörözésére,
szerkesztésére, fordítására, formázására. Ezt az engedélyt Szolgáltató továbbadhatja a vele
közvetlen vagy közvetett tulajdoni kapcsolatban lévő társvállalatai és szükségszerűen
bevonandó alvállalkozói számára.
E nélkül nem tudnánk pl. biztonsági másolatot készíttetni a publikációkról vagy a posztokat
RSS feedekben megjeleníteni.
A Felhasználó által a Szolgáltató részére a jelen Feltételek elfogadásával átengedett
felhasználási engedélyeket a szolgáltatás igénybevételének megszűnése nem érinti, továbbá
az átengedett felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de a szolgáltató által
esetlegesen archivált tartalmakra is. Jelen feltételek elfogadásával tehát tudomásul veszi, hogy
a kommentje, regisztrációja törlésekor biztonsági másolatokon, vagy egyéb helyeken ––
maradhatnak tartalmai, adatai.
Nem tudjuk garantálni, hogy az összes másolatot megsemmisítjük, hiszen ehhez pl. a
biztonsági másolatokról visszamenőleg szelektíven kellene törölnünk a tartalmait. Tartalmai
ideiglenesen fennmaradhatnak még pl. olyan, a szolgáltatás felületéről elérhető archívumokban
vagy gyűjteményekben is, amik a tartalomelemek másolataival dolgoznak (pl. blogajánlók).
Nem tölthet fel semmilyen, a hatályos jogszabályokba ütköző tartalmat. Nem helyezhet el a
kommentárjában az olvasó-, vagy a mi rendszerünk működését befolyásoló kódot.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján a
Szolgáltató nem köteles a kommentek moderálására, tartalmuk ellenőrzésére, szerkesztésére.
A szolgáltató csak és kizárólag felületet biztosít a tartalmak elhelyezésére, azaz a szolgáltató
csak „az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás)”.
A szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az Ön általa elhelyezett
tartalom - beleértve az Ön által elhelyezett hirdetéseket is - bármely vonatkozásában jogsértő
vagy sérti a Szolgáltató érdekeit, akkor Szolgáltató azt jogosult törölni, akár saját
elhatározásából, akár a tartalommal kapcsolatban érdekeltek kérésére.
A fentiek miatt Szolgáltató fenntartja a jogot a feltöltött tartalmak módosítására, URLjének
megváltoztatására, indokolt esetben teljes törlésére.
Önnek, mint kommentelőnek jogában áll a hozzászólásait javítani, törölni, de ezzel
kapcsolatban nincsenek kötelezettségei.
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II./A Tartalomkorlátozások

A tartalmakra vonatkozó irányelveink fontos szerepet játszanak abban, hogy felhasználóinknak
az iTakeControllal kapcsolatban megszerzett jó tapasztalatai ne változzanak. Tartsa
tiszteletben őket. Ezeket az irányelveket időről időre felülvizsgálhatjuk, ezért látogasson vissza
rendszeresen.
a) PORNOGRÁFIA ÉS OBSZCENITÁS

a)/1 Pornográfia és obszcenitás: A meztelenséget ábrázoló vagy szexuális jellegű tartalmakat,
illetve az olyan tartalmakat, amelyeket az iTakeControl más módon nyíltnak ítél, tartsa meg
magánhasználatra. Ellenkező esetben az ilyen tartalmakat közbeszúrt weboldal mögé
rejthetjük, vagy törölhetjük!
a)/2 Pedofília, vérfertőzés és kegyetlenség: Pedofíliát, vérfertőzést vagy kegyetlenséget pártoló
írások, képek és videoklipek közzététele tilos!
a)/3 Kereskedelmi célú pornográfia: Tilos olyan tartalmak közzététele, amelyeknek elsődleges
célja a pornográf tartalmak fizetés ellenében való elérése vagy fizetős pornográf webhelyek
forgalmának előmozdítása.
a)/4 Gyermekpornográfia: Az iTakeControl zéró toleranciával viseltetik a gyermekpornográfiával
szemben, ennélfogva a gyermekpornográfiát közzétevő vagy terjesztő felhasználók fiókját
megszüntetjük, az ilyen felhasználókat pedig jelentjük az illetékes hatóságoknak.

b) GYŰLÖLETKELTŐ TARTALMAK
Tilos olyan tartalmak közzététele, amelyek egyes társadalmi csoportokkal szemben faji vagy
etnikai származás, vallás, betegség, nem, életkor, időskori állapot, szexuális orientáció, illetve
nemi identitás alapján gyűlöletet szíthatnak.
c) ERŐSZAKOS TARTALMAK

Tilos olyan tartalmak közzététele, amelyek közvetlenül erőszakkal fenyegetnek egyes
személyeket vagy társadalmi csoportokat.

d) SZERZŐI JOGOK
Irányelveinknek megfelelően a szerzői jogok esetleges megsértéséről tájékoztató
bejelentéseket kivizsgáljuk.
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e) MAGÁNJELLEGŰ ÉS BIZALMAS INFORMÁCIÓK
Tilos egyes személyek magánjellegű és bizalmas adatainak (például hitelkártyaszámának, taj
számának, személyi vagy más igazolványszámának) jogosulatlan közzététele.

f) MÁSOK NEVÉBEN VALÓ FELLÉPÉS
Szolgáltatásainkon keresztül tilos a mások nevében való fellépés, ha az szándékában vagy
ténylegesen mások félrevezetésére vagy megzavarására szolgál.

g) SZOLGÁLTATÁSOK TÖRVÉNYBE ÜTKÖZŐ HASZNÁLATA
Termékeink és szolgáltatásaink nem használhatók törvénybe ütköző célokra, illetve veszélyes
vagy illegális tevékenységek pártolására. Ilyen esetben a törvénysértő felhasználó fiókját
megszüntethetjük, őt magát pedig jelenthetjük az illetékes hatóságoknak.

h) SPAM, ROSSZINDULATÚ PROGRAMKÓDOK ÉS VÍRUSOK
Tilos a spam jellegű tartalmak, illetve rosszindulatú szoftverek és vírusok terjesztése.
III. Reklámok
Feltöltött tartalmaiban, vagy ahhoz kapcsolódóan csak olyan reklám jellegű tartalmat helyezhet
el, ami megfelel az itt megfogalmazott szabályozásnak. Ettől csak a Szolgáltató előzetes írásbeli
engedélyével térhet el.
Nem helyezhet el olyan hirdetéseket a kommentárok szövegében, melyek konkurenciát
generálnak a Szolgáltató számára.
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (Reklámtv.) 3.§ k) pontja értelmében az Ön által elhelyezett hirdetések tekintetében
reklám-közzétevőnek minősül, és így a reklámtörvény 23.§ (1) értelmében felelős a
hirdetésekért. A törvényi rendelkezések megszegésével okozott kárért felelősséggel tartozik.
Azon hirdetésekkel kapcsolatban, amelyeket Ön helyez a kommentárjaiban, a Reklámtv.
értelmében nyilvántartást kell vezetnie a reklámok megrendelőiről.
Ha olyan kommentárt akar írni, ami nem tartalmaz explicit hirdetéseket, viszont tartalma révén
önmaga hirdetésnek minősül, ehhez a Szolgáltatótól előzetesen írásos engedélyt kell kérnie. Ha
olyan kommentárt ír, ami saját tevékenységét vagy vállalkozását hirdeti közvetlen vagy közvetett
módon, ezt be kell jelentenie a Szolgáltatónak.
A fentieken kívül a Szolgáltató elhelyezhet hirdetéseket az itakecontrol.hu központi felületein (pl.
adminfelület, kommentform,stb.).
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IV. Személyes adatok
A személyes adatok védelméről, kezeléséről az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezik.

V. Kártérítés
A felhasználó vállalja, hogy mentesíti és kártalanítja a Szolgáltatót és annak partnereit,
képviselőit a Szolgáltatás használatából eredő mindennemű követeléssel szemben, ideértve
többek között a veszteségből, közvetlen és közvetett kárból, keresetből, ítéletből, jogi eljárásból
és képviseletből következő mindennemű költséget és felelősséget. Ilyen esetekben a Szolgáltató
írásban értesíti a felhasználót a követelésekről, keresetekről vagy más eljárásokról.

VI. Felfüggesztés és megszüntetés
A Szolgáltató saját belátása szerint bármikor és bármilyen okból megszüntetheti a Szolgáltatást
vagy a jelen Szerződést, illetve felfüggesztheti vagy megszüntetheti a felhasználó fiókját. A
felhasználói fiók megszüntetésével egy időben megszűnhet a fiókhoz és az abban tárolt
tartalomhoz való hozzáférés joga, jóllehet ezek a tartalmak a biztonsági mentés következtében
bizonyos ideig még fennmaradhatnak a rendszerben. A jelen Szerződés II., III., IV-VI. és VII-X..
pontja az általános felhasználási feltételek vonatkozó tartalmával együtt (ideértve a felelősség
kizárás szakaszát) a felfüggesztést vagy megszüntetést követően is érvényben marad.

VII. Az elévülés szabálya
A felhasználó elfogadja, hogy az ellentétes értelmű törvényektől és rendeletektől függetlenül a
Szolgáltató szolgáltatásainak használatából eredő vagy azokkal kapcsolatba hozható bárminemű
követelés vagy kereseti alap annak a követelésnek vagy kereseti alapnak a felmerülését
követően legkésőbb egy (1) évvel iktatható, ellenkező esetben örökre érvényét veszti.

VIII. Az illetékes joghatóság; a jogviták helye
A jelen Szerződés Magyarország törvényeivel összhangban született, és az esetleges jogviták
esetében is ez az állam illetékes eljárni, tekintet nélkül a felhasználó lakhelyeként szolgáló ország
eltérő értelmű törvényeire. A Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi követelés, jogi eljárás és
peres ügy a Budapesti Központi Kerületi Bíróság hatáskörébe tartozik, és a felhasználó köteles
elfogadni e joghatóság illetékességét.
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IX. A Szerződés hatálya

Jelen Szerződés alkotja a felhasználó és a Szolgáltató közötti teljes szerződéses viszonyt a
Szolgáltatás használatára vonatkozóan, és a Szolgáltatás használatára vonatkozóan
hatálytalanítja a felhasználó és a Szolgáltató között létrejött valamennyi korábbi szerződést. A
Szolgáltató más szolgáltatásainak, partnerszolgáltatásainak, külső felektől származó
szolgáltatásainak vagy külső felektől származó szoftvereinek megvásárlása vagy használata
esetén a felhasználóra vonatkozóan további feltételek és kikötések is érvénybe léphetnek.

X. Egyéb rendelkezések
A jelen felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Az esetleges módosításokról
értesítést kap a változtatás utáni első belépéskor, illetve az itakecontrol.hu hírlevelének hírei közt.
A fentebb közölt feltételek bármelyikének megsértése, ideértve többek között az itakecontrol.hu
tartalmi irányelveit, a jelen Szerződés azonnali megszüntetését vonhatja maga után, továbbá
egyéb jogi következményekkel is járhat. A Szolgáltató fenntartja a jogot, de kötelezettséget nem
vállal rá, hogy a felhasználó szolgáltatáshasználati módját kivizsgálja. Ennek célja az lehet, hogy
(a) a szerződésszegés tényét megállapítsa vagy cáfolja, illetve (b) a vonatkozó jogszabályoknak,
rendeleteknek, törvényi eljárásoknak és állami megkereséseknek eleget tegyen.
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