Szerzői jogi nyilatkozat
A weboldal teljes tartalma, beleértve minden apró részletet (design, megjelenő szöveg,
képek, filmek etc.) kizárólagosan a szerző, azaz az "Aktivitás TISZK" Nonprofit Kft. tulajdonát
képezi, és 1999. évi LXXVI. sz. tv. alapján szerzői jogvédelem alatt áll.
Az oldal minden látogatója és használója köteles elfogadni jelen szerződést.
Tilos az oldal tartalmát
-

bármilyen módon megváltoztatni

-

reprodukálni

-

saját szellemi terméknek feltüntetni

-

terjeszteni

-

kereskedelmi forgalomba hozni.

A szerzői jog megsértésének következményei az 1999. évi LXXVI. sz. tv. alapján:
„94. § (1) Jogainak megsértése esetén a szerző a jogsértővel szemben - az eset körülményeihez
képest - a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:
a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
b) követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a
jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
c) követelheti, hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy
szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot
biztosítsanak;
d) követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások
előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra
kialakított üzleti kapcsolatokról;
e) követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
f) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását,
továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a
jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi
forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.
(2) A szerzői jog megsértése esetén a szerző a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is
követelhet.
(3) A szerző az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott igényt azzal a személlyel szemben is
támaszthatja, akinek szolgáltatásait a jogsértés elkövetéséhez igénybe vették.
(4) A szerző az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott igényt azzal a személlyel szemben is
támaszthatja, aki
a) kereskedelmi mértékben birtokolta a jogsértéssel érintett dolgokat;
b) kereskedelmi mértékben vette igénybe a jogsértéssel érintett szolgáltatásokat;
c) kereskedelmi mértékben nyújtott szolgáltatást a jogsértés elkövetéséhez;
(10) A bíróság a szerző kérelmére elrendelheti a határozatnak a jogsértő költségére történő
nyilvánosságra hozatalát. A nyilvánosságra hozatal módjáról a bíróság dönt. Nyilvánosságra
hozatalon kell érteni különösen az országos napilapban, illetve az internet útján történő közzétételt.”
Az e-learning menüpont alatt található tananyagokat a látogatók saját, egyéni tanulmányi
céljaikra

használhatják.

Ebből

a

célból

az

oldalon

található

tananyagelemeket

megtekinthetik, elmenthetik saját számítógépükre, telefonjukra etc., és kinyomtathatják
őket. A tananyagok szakmai információtartalmáért a felelősség a szerzőket terheli. A művek
bármely más felhasználásához az „Aktivitás TISZK" Nonprofit Kft írásbeli hozzájárulása
szükséges.

Adatvédelmi nyilatkozat
Adatkezelő neve:
Székhelye:
E-mail cím:
Semmilyen információt nem tárolunk a felhasználók IP címéről, operációs rendszerükről,
böngészőprogramjukról.
A regisztráció során megadott adatokat, kizárólag az oldalon történő azonosításra
használjuk, harmadik félnek nem szolgáltatjuk ki, védjük az illetéktelen hozzáféréstől. A
felhasználó írásbeli kérésére adatait két munkanapon belül töröljük a rendszerből.

