ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT
BEVEZETÉS

A feltöltött termékek-ajánlatok semmilyen formában vagy arányban nem képezik a portál tulajdonát. A portál csak közvetíti, hogy a
felhasználók igényei és az ajánlatok egymásra találjanak. A termékek-ajánlatok realizálása a portál felhasználói között közvetlenül
történik, azok szállítási-, elállási-,garanciális-, adózási-, jogi stb. feladatai és felelőssége kizárólag a lebonyolító feleké, abban a
portál semmilyen formában nem vesz részt.

A regisztráció és a hirdetés feladás ingyenes.

ÁLTALÁNOS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT
A jelen Általános Felhasználási Szabályzat /a továbbiakban: ÁFSZ/ a Vándori Andrea E.V. székhely: 7628 Pécs, Tolnai József u. 19.
adószáma:66596415-1-22 elektronikus levelezési címe: hello@edzeskereso.hu a továbbiakban: Működtető által üzemeltetett
www.edzeskereso.hu oldalon elérhető kereső szolgáltatás, hirdetési felület /továbbiakban:Weblap/ és szolgáltatásainak /a
továbbiakban: Szolgáltatás/ igénybe vevője /továbbiakban:Felhasználó/ általi használatának feltételeit tartalmazza. A Weblap
használata kizárólag a jelen Szabályzat elfogadásával és annak megfelelően történhet.
1.

Általános rendelkezések

A Működtető hirdetési felületet biztosít Felhasználói részére, önmaguk népszerűsítésére, termékeik és szolgáltatásaik hirdetésére,
illetve a hirdetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a Weboldalon. Egy platformot biztosít, amelyben a résztvevők a saját
termékeiket, utalványaikat, szolgáltatásaikat bemutatják és azokat felajánlják egymásnak barterre, kompenzációra, cserére,
értékesítésre. Ezek lebonyolítását –beleértve a fizetési-, szállítási, elállási-, garanciális-,egyéb dolgokat is-, a felhasználók egymás
között közvetlenül bonyolítják le, ezekért a Weblap semmiféle garanciát, jótállást nem vállal.
A honlapon bemutatott és felkínált termékek, utalványok, szolgáltatások nem képezik a működtető tulajdonát, a működtető a
tranzakciók lebonyolításában nem vesz részt, mindössze segít az érdeklődő felek egymásra találásában. A ténylegesen megvalósuló
és lebonyolított tranzakciók valamennyi törvényi adózási-,fizetési-, elállási-, garanciális, stb. felelőssége és hatásköre kizárólag az
ügyletet lebonyolító feleké.
Jelen Szabályzat szempontjából felhasználó mindenki,aki megtekinti a Weblapot, illetve aki hirdetést helyez el, aki terméket,
szolgáltatást, vásárlási utalványt kínál, cserére vagy eladásra, vagy aki termékkompenzációra, cserére, megvételre ajánlatot tesz
vagy hirdetésre jelentkezik.
A regisztrációval, illetve a szolgáltatások igénybevételével és használatával Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés
jön létre –amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést a Működtető
nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el.
A regisztrációval, ill. a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel
rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el, és minden
esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával
regisztrál. A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az edzeskereso.hu, amennyiben
tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó
hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót az edzeskereso.hu hirdetési felületének
használatából előzetes értesítés nélkül kizárni. A Működtető felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet.
A Felhasználói fiók a Működtető általi törlése esetén a fiókhoz tartozó hirdetések a Weboldalról automatikusan eltávolításra
kerülnek, a Felhasználó és a Működtető közötti szerződés megszűnik, Működtető a Felhasználó hirdetéseit nem köteles tárolni.
A Működtető minden tőle telhetőt elkövet a Weblap és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal
kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. A működtető nem vállal
felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a működtetőtől független körülmények okoznak.
A működtető nem vállal felelősséget a Weblapra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában.
A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, IM azonosító, stb.), trágár, obszcén
kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad
meg, abban az esetben az edzeskereso.hu jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó hozzáférését korlátozni, vagy
megszüntetni.
Működtető fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítsa, amelyről rövid felhívás formájában –a
felhasználói fiókban és/vagy e-mailben tájékoztatja a Felhasználót. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés
módosításának elfogadását jelenti.

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve felhasználói fiók létrehozása esetén, a regisztráció során, továbbá a
Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat,
az annak részét képező Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A
Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

2.

Weblapon igénybe vehető Szolgáltatások

Edzések, események keresése, regisztráció, saját felhasználói oldal létrehozása és hirdetése, edzések, események, tanfolyamok
feltöltése és hirdetése. A fenti szolgáltatások díjmentesen igénybe vehetőek, csupán regisztrációhoz kötött az igénybe vételük. Az
edzéskereso.hu jogosult a díjmentes szolgáltatások körét a jövőben változtatni, azonban erről a felhasználói fiókban megadott
elérhetőségre minden esetben értesítést küld.
3.

Regisztráció, felhasználói fiók

A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Működtető által történő visszaigazolásával felek között a
szerződés ráutaló magatartással jön létre. Amennyiben a Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, a
Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli. A
Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, amely a Működtetővel létesített jogviszonya megszűnését
eredményezi.
A regisztrált Felhasználók mindegyike egy felhasználói fiókot kap, ahol lát és kezelni tud mindent.
Gazdálkodó szervezet képviseletében és nevében regisztrálhat, így kereskedői fiókot hozhat létre az, aki
meghatalmazással/képviseleti jogosultsággal rendelkezik és a gazdálkodó szervezet helyett és nevében jogokat szerezhet és
kötelezettségeket vállalhat. A Működtető nem vonja kétségbe a törvényes képviselő, vagy a meghatalmazott jogállását, de a
megadott adatok alapján ellenőrzést végezhet és az ellenőrzés során a felhasználói fiókot felfüggesztheti, vagy törölheti.
A Működtető fenntartja jogát bármely felhasználó kizárására, ha a megadott regisztrációs adatok nem felelnek meg a
valóságnak,vagy bármely tartalom, információ törlésére, amely a Működtető értelmezése szerint ellenkezik a portál megfelelő
használatával, vagy a Működtető megítélése szerint biztonsági kockázatot hordoz vagy hordozhat a portál működése tekintetében
vagy az alábbi kritériumok szerint a Működtető szabályzatával ellentétesnek minősül.
4.

Hirdetési alapfeltételek

A Működtető a Weblapon a Felhasználók által közzétett tartalmat jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes
tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni.
A Működtető fenntartja a jogot, hogy megítélje a felhasználói profilok és hirdetések valószerűségét, valódiságát és megfelelőségét.
A Működtető kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel a
Működtető rendszerére.
A Működtető fenntartja jogát arra, hogy a piactér passzív felhasználóinak regisztrációját törölje. Passzív felhasználónak minősül az
a felhasználó, akinek a portálra való utolsó belépése időpontjától számítva legalább 1 (egy) év eltelt.
5.

Hirdetés feltöltése, tranzakció indítása, lebonyolítása:

1) A Működtető által működtetett online felületen edzés, edző, tanfolyam, esemény, termék stb. hirdetés feltöltésére a
Felhasználó kizárólag regisztrációt követően jogosult.
2) A hirdető lapon a termék, vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait köteles
megjeleníteni.
3) Az edzeskereso.hu-n kizárólag konkrét, valós személy edző , edzés, termék vagy szolgáltatás hirdethető meg.
4) Nem mellékelhető a profilhoz vagy hirdetési laphoz olyan fénykép, amelyen más weboldal megnevezése, címe, logója, illetve
más felhasználó látható. Az ilyen képeket tartalmazó profilokat a Működtető törölheti.
5) Ha a termék/szolgáltatás feltöltését követően a termék/szolgáltatás megsemmisül, vagy – főleg szolgáltatás esetén elérhetetlenné válik, a felhasználó az adott hirdetést köteles törölni.
Többszörös hirdetés: Tilos ugyanazt a szolgáltatást, vagy edzőt több hirdetésben hirdetni. A régi hirdetés kitörlését követően
adható fel másik hirdetés, vagy az eredeti módosításával frissíthetőek a benne foglalt adatok, képek.
6.

A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása, tiltott termékek és szolgáltatások:

A Működtető jogosult a Weblapra feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, végső soron a
Felhasználó fiókját törölni, amennyiben a Weboldalra feltöltött tartalom a jelen Szabályzatba ütközik. A Működtető a vonatkozó és
mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása
érdekében. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat vagy a szabálytalan hirdetéseket a kapcsolat
menüponton keresztül jelezhetik.
A Weboldalra tilos azon tartalom, hirdetés feltöltése, amely
•
jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;
•
bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;

•
jó erkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat
•
mások jogát vagy jogos érdekét sérti:
•
megtévesztő információt tartalmaz;
•
a Működtető azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
•
vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.
A Működtető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti Szolgáltatás nyújtásának megtagadásával
érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes
értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatás nyújtását a jövőben megtagadja.

7. Felelősség, szerzői jogok
A Felhasználó által a Weblapon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal
összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, a Működtető
ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles a szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor
hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.
A Felhasználó a szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weblapra általa feltöltött információk,
anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik.
A Működtető nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó köteles mentesíteni a
Működtetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól. A Működtető nem vállal felelősséget a Felhasználók által a
Weblapra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban.
Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve
bíróság a Működtetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Működtető által
megkövetelt intézkedést megtenni és a Működtetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a
Működtetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles a Működtető
helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.
A Felhasználó vállalja, hogy minden, a Működtető által megkövetelt intézkedést megtesz a Működtető jó hírnevének megóvása
érdekében. Ezért a Működtető nem felel az általa működtetett online felületre a felhasználók által feltöltött tartalmak
valóságtartalmáért. A Működtető nem felel továbbá az általa működtetett online felületen és piactéren szereplő termékek és
szolgáltatások valódiságáért. A portál kizárólag csak közvetíti, hogy az ajánlatok egymásra találjanak, kizár minden akár közvetlen,
akár közvetett kártérítési igényt.
A Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Működtető a Felhasználó által szolgáltatott, szerzői
jogvédelem alatt álló elemeket, a hirdetés szövegét, a csatolt képeket,stb. a Működtető ellenérték fizetése nélkül, a Szolgáltatások
nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben a honlap népszerűsítésére felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés,
tárolás, közzététel illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát is időbeli és földrajzi korlátozás nélkül.
A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett
felhasználási jog jogosultja a Működtető. A Weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – a
Működtető kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A
szerzői jog tárgya nem használható fel és nem hasznosítható a Működtető előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Működtető a
Weblap tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.
A Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe
ütköző visszaélésért a Felhasználó a felelős.
8.

Adatkezelés, Adatvédelem

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve felhasználói fiók létrehozása esetén, a regisztráció során tudomásul
veszi, hogy a Működtető a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói
adatokat rögzíti és az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott módon és célokra felhasználja.
A regisztrációval - az Általános Adatvédelmi Rendelet /GDPR/-6.cikk/1/bekezdés a.) pontja, továbbá a 7.cikk rendelkezése alapján-a
felhasználó hozzájárul, hogy az adatkezelő a regisztráció és hirdetésfeladás alkalmával megadott személyes adatait a GDPR,
továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje. Tudomásul veszi, hogy a GDPT 7.cikk (3) bekezdése szerint a
hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
A Felhasználó által megadott személyes adatok és tranzakciós adatai az ún. személyes menüben (felhasználói fiókban) kerülnek
rögzítésre. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében
átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja.
A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Működtető a Felhasználó személyes adatait
csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.
A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a Működtető csak azokat az információkat használja fel, amelyek az
azonosításhoz és hatékony megkereséshez szükségesek, annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon a
Működtető fejlesztéséről, az online piactéren elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, az edzeskereso.hu új szolgáltatásairól,
tematikus hírleveleiről, és egyéb direkt marketing célú megkereséseiről, valamint a Működtető hivatalos értesítésekről.
Működtető a portállal kapcsolatos és egyéb marketing célú információkat küld ki a hírlevélre feliratkozók részére, és a feliratkozók
hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy működtető hírlevél küldési tevékenység céljára kezelhesse a személyes adataikat.
A Működtető hírlevél szolgáltatásáról a Felhasználó tematikus hírlevelenként bármikor leiratkozhat felhasználói fiókjában való
beállítással vagy a hírlevélben található leiratkozó linken keresztül.

A Felhasználóról a Működtető által nyilvántartott adatok, a Működtető által fenntartott adatbázisokban tárolt információk
felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A Felhasználó bármikor átnézheti és megváltoztathatja a megadott
információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, a Működtető az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság
ideje alatt tárolja korábbi adatait.
A Működtető a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi
hatóságokkal, amelyek jogszerű megkeresésére a Működtető köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat,
információkat kiadni.
A részletes adatkezelési nyilatkozat elérhető itt

9. Elállás, Felmondás
A Felhasználó saját személyes menüjéből kezdeményezheti regisztrációja esetleges törlését, mely így a Működtetővel létesített
szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezi.
Működtető jogosult bármikor akár előzetes értesítés és indoklás nélkül a feladott hirdetést, vagy akár a regisztrációt és a
felhasználói fiókot is törölni.
11.

Panasz, reklamáció, kapcsolattartás

A Működtető a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket kapcsolat menüponton keresztül
fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Működtető írásban, a Felhasználó személyes menüjében megadott email címére válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a
fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.
A Működtető a székhelyen személyesen nem fogad panaszokat.
A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Működtető szolgáltatását érintő kérdésekben a felhasználó a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes
békéltető testület vagy ennek hiányában a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.
A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.;
Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31.
A felhasználó a Működtető szolgáltatását érintő fogyasztói panasszal a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását is, elektronikus
hirdetésekkel kapcsolatosan pedig a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75;
A Felhasználó és a Működtető, mint felek, esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik a Működtető szerinti, hatáskörrel
rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. A jelen Általános Felhasználási Szabályzatra és a Működtető által működtetett online
felületen a magyar jog irányadó, kivéve, ha a felhasználók egymás közötti tranzakciójuk során más joghatóságot kötnek ki, vagy a
tranzakcióra nem a magyar jog irányadó.

Hatályos: 2020.05.24. napjától visszavonásig és/vagy módosításig

