CEMT pályázati portál – adatvédelmi nyilatkozat és felhasználási
feltételek

I.

Általános információk

1.

A „CEMT pályázati portál” a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH,
székhelye: 1066 Budapest Teréz krt. 62.) által működtetett portál (a továbbiakban:
portál).
A Felhasználó, amennyiben bármely módon igénybe veszi a portált a jelen adatvédelmi
nyilatkozatban és felhasználási feltételekben (a továbbiakban: feltételek) foglaltakat
magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen feltételekben foglaltak elfogadása feltételét
képezi a portál használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket,
nem jogosult a portál használatára.
A jelen feltételek ismeretének hiánya nem mentesít a felelősség alól, a feltételek
ismeretének hiánya nem lehet hivatkozási alap, ha azokat a Felhasználó megszegte és
ebből származóan a portál fejlesztőjének és/vagy működtetőjének és/vagy harmadik
személynek bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik.

2.

3.

Amennyiben Ön nem ért egyet jelen feltételekkel NE regisztráljon a portálra és NE
használja azt!

II.

Szerzői jogok

1.

A portál az NKH által a portál kifejlesztésére igénybevett Vállalkozó (Régens Zrt.) szellemi
terméke, annak hasznosítására kizárólag az NKH jogosult. Az NKH fenntart magának
minden jogot a portál, és annak bármely részlete terjesztése tekintetében.
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) értelmében a portál szerzői műnek
minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése
alapján tilos a portálon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi
programalkotások engedély nélküli felhasználása. A portál egészének vagy valamely
részletének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi
forgalomba hozatala tilos. Tilos továbbá a portál tartalmának, vagy egyes részeinek
adaptációja vagy visszafejtése, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a portál,
vagy annak bármely része módosítható.

2.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

III.

Felhasználási feltételek
1. A portál használatával a Felhasználó kifejezetten elismeri és elfogadja azt, hogy a portál
minden használata a Felhasználó kizárólagos felelősségére és az ő saját kockázatára
történik.

2. A Felhasználó felelős az általa megadott adatok, információk tartalmáért és tudomásul
veszi, hogy a portálon helytelenül, tévesen, vagy pontatlanul megadott adatok helytelen,
téves, vagy pontatlan tájékoztatáshoz vezethetnek a portál részéről.
3. A Felhasználó a portál használata során jogszabályt, mások jogait és törvényes érdekeit
nem sértheti, vagy veszélyeztetheti.
4. Az NKH kizárja felelősségét mindazon károkért, hátrányokért és elmaradt haszonért,
amelyek a portálon rögzített adatokból, azok felhasználásából származnak, beleértve a
harmadik félnek okozott károkat is. Továbbá az NKH nem vállal semmilyen felelősséget a
portál használatából eredő károkért, hátrányokért és elmaradt haszonért, vagy bármely
más fél okozta hibás működésért és bármilyen jogsértésért.
5. A portálon megjelenő, valamint az abba a Felhasználók által feltöltött adatok,
információk esetleges valótlanságából, pontatlanságából fakadó esetleges
következtetésekből eredő károkért, hátrányokért és elmaradt haszonért az NKH
úgyszintén kizárja mindennemű felelősségét.
6. A portál működtetése és karbantartása folyamatos, azonban előfordulhatnak olyan előre
nem látható események, amelyek miatt a portál átmenetileg nem elérhető, vagy amelyek
miatt a portál használata nem zökkenőmentes. Az ebből eredő esetleges károkért,
hátrányokért és elmaradt haszonért az NKH felelősséget nem vállal.
7. Az NKH nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy
publikált anyagokért, amelyekhez a portál kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik.
8. Az NKH felelősségének III.2.–III.7. pont szerinti kizárása, korlátozása kizárólag azon
károkra vonatkozik, amelyek tekintetében jogszabály a felelősség kizárását, korlátozását
nem zárja ki.
9. A portál használatához időről időre frissítésekre lehet szükség, amely frissítések
letöltésének hiánya befolyásolhatja az portál keretében elérhető információk,
tájékoztatások pontosságát, helytállóságát.

IV.

A portál adatkezelésével kapcsolatos információk

1.

A portál használata során megadott adatok kizárólag az NKH szerverein tárolódnak,
azokat a portál fejlesztője semmilyen módon nem tárolja vagy kezeli.

V.

Egyéb rendelkezések

1.

Az NKH fenntartja a jogot, hogy a portál tartalmát bármikor módosítsa, vagy a portál
hozzáférhetőségét átmenetileg vagy véglegesen megszüntesse.
A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen feltételek
értelmezésére a magyar jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok rendelkezései a
felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Jogvita esetén a magyar jogszabályok szerint
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el az ügyben.
A jelen feltételek 2016. november 1. napjától hatályosak és visszavonásig hatályban
maradnak.
Jelen feltételek vonatkoznak a portál bármely frissítésére, új verzió kiadására, valamint
bármely kiegészítőre, kivéve ha az adott frissítésre külön feltételek kerülnek kibocsátásra
vagy módosítás történik a már kibocsátott feltételekben.

2.

3.
4.

5.

6.

Az NKH jogosult egyoldalúan módosítani jelen feltételeket. Ha Ön nem ért egyet jelen
feltételek módosításával, abba kell hagynia a portál használatát. Amennyiben a
módosítást követően a portált továbbhasználja Önre nézve a módosított feltételek
automatikusan érvényesek.
Tájékoztatjuk, hogy a jelen dokumentumban esetlegesen bekövetkező változások a
www.nkh.gov.hu internetes oldalon fognak megjelenni. Javasoljuk, hogy időről időre
ellenőrizze és értelmezze a változásokat, hogy tisztában legyen a hatályos felhasználási
feltételekkel és adatvédelmi irányelvekkel.

