SMG SZOLGÁLTATÁSOK
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Hatálybalépés időpontja: 2018 márciusa
A jelen Általános Szerződési Feltételek az SMG Adatvédelmi Irányelveivel együtt („Feltételek”)
ismertetik azokat a felhasználási feltételeket, amelyek alapján a Service Management Group,
LLC és leányvállalatai („SMG” vagy „mi” vagy „nekünk”) hozzáférést biztosítanak Önnek
webhelyekhez, szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz, beleértve a mobilalkalmazásokat is,
ahol hivatkozás mutat vagy utalás történik ezekre a Feltételekre (együttesen „SMG
Szolgáltatások”).
Mielőtt belép és használja az SMG Szolgáltatásait, gondosan olvassa el ezeket a Feltételeket;
ezek jogi megállapodásnak minősülnek az SMG és Ön között.

BÁRMELY SMG SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA EZEKET A
FELTÉTELEKET ÉS MEGERŐSÍTI, HOGY ÖN KÉPES ÉS JOGOSULT ÍGY TENNI.
AMENNYIBEN ÖN A MUNKÁLTATÓJA NEVÉBEN HASZNÁLJA AZ SMG
SZOLGÁLTATÁSAIT, EZEKNEK A FELTÉTELEKNEK AZ ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ
ELFOGADÁSA MEGÁLLAPODÁSNAK MINŐSÜL AZ ÖN MUNKÁLTATÓJA ÉS AZ
SMG KÖZÖTT, TOVÁBBÁ ÖN KIJELENTI ÉS GARANTÁLJA, HOGY JOGÁBAN ÁLL A
MUNKÁLTATÓJÁT EZEKRE A FELTÉTELEKRE KÖTELEZNI.

FONTOS MEGJEGYZÉS: A jelen Feltételek olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek
felelősségünket Önre korlátozzák és megkívánják Öntől, hogy bármilyen köztünk felmerülő
vitát végleges és kötelező érvényű választottbírósági eljárás útján egyéni alapon
rendezzen, és nem csoportos vagy képviseleti kereset részeseként. Részletesebb
tájékoztatásért olvassa el a „SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGE, A GARANCIÁK KIZÁRÁSA
& A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA (7.) és a „VITARENDEZÉS” (9.) bekezdéseket.
HA NEM ÉRT EGYET AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKBEN ÉS AZ
SMG ADATVÉDELMI IRÁNYELVEIBEN RÖGZÍTETT ÖSSZES FELTÉTELLEL, NEM
HASZNÁLHATJA AZ SMG SZOLGÁLTATÁSAIT.
1. VÁLTOZÁSOK A FELTÉTELEKBEN
A jelen Feltételek hatálybalépésének időpontjáról a weboldal tetején tájékoztatunk. Új funkciók
hozzáadása során módosíthatjuk ezeket a Feltételeket. Az SMG bármikor módosíthatja ezeket
a Feltételeket a Feltételek frissítésével. Önt köti bármely ilyen jellegű módosítás; ezért
időszakosan látogasson el erre az oldalra a Feltételek áttekintéséhez. Ha Ön folytatja az SMG
Szolgáltatásainak használatát a módosított Feltételek közzététele után, Ön elfogadja a
megváltozott Feltételeket. A módosított Feltételek hatálytalanítják a Feltételekkel kapcsolatos
megállapodások, értesítések és bejelentések minden korábbi változatát, de a változások
visszamenőleg nem érvényesek.
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2. TOVÁBBI FELTÉTELEK
Az SMG Szolgáltatások által vagy rajta keresztül nyújtott bizonyos szolgáltatásokat, mint
például a mobilalkalmazásokat, nyereményjátékokat, akciós versenyeket és más
szolgáltatásokat további felhasználási feltételek szabályozhatják, melyeket velük együtt tesznek
közzé („További Feltételek”). El kell fogadnia a További Feltételeket, mielőtt használni kezdi
ezeket a szolgáltatásokat. Bármely További Feltételek a jelen Feltételeken túl alkalmazandók.
Ha a További Feltételek bármely rendelkezése ellentmondásban áll a jelen Feltételek bármely
rendelkezésével, kizárólag az ellentmondás mértékéig a További Feltételek érvényesek a jelen
Feltételek ellentmondó rendelkezéseivel szemben.
3. ADATVÉDELEM/BIZTONSÁG
Mielőtt használná az SMG Szolgáltatásokat, gondosan olvassa el az SMG Adatvédelmi
Irányelveit, hogy tájékozódjon arról, az SMG milyen személyes adatokat gyűjt az SMG
Szolgáltatásokon, hogyan dolgozzuk fel és kivel oszthatjuk meg a személyes adatait. Itt
találja az SMG Adatvédelmi Irányelvek másolatát:
4. SMG TARTALOM
Az SMG Szolgáltatásokon, Szolgáltatásokban vagy rajtuk keresztül nyújtott SMG
Szolgáltatások, beleértve bármilyen információt, grafikát, képet, illusztrációt, szöveget,
videóklipet, adatgyűjteményt, szoftvert, hangfájlt, védjegyet, szolgáltatási márkajelölést, naplót,
kereskedelmi nevet és egyéb tartalmat (együttesen „SMG Tartalom”) az SMG,
leányvállalataink, partnereink, licencadóink vagy képviselt cégek tulajdonában állnak, és az
Egyesült Államok és más külföldi államok szerzői, védjegy- és szabadalmi jogainak, valamint
egyéb törvényeinek a védelme alatt állnak. Az alábbi korlátozott engedély bekezdésben
rögzítettek vagy az alkalmazandó jog által megköveteltek kivételével, előzetes írásbeli
hozzájárulásunk nélkül sem a szerzői jogok, sem a védjegyek, egyéb szellemi tulajdonjogok,
sem az SMG Szolgáltatások bármely része nem használható, reprodukálható, sokszorosítható,
másolható, értékesíthető, újraértékesíthető, hozzáférhető, módosítható vagy hasznosítható
egyéb módon sem egészben, sem részben, semmiféle célra. Az SMG Tartalom jogtalan
használata megsértheti a szerzői és védjegyjogokat, vagy egyéb törvényeket.
Amennyiben Ön elfogadja a jelen Feltételeket (valamint az összes további felhasználási feltételt
egy konkrét SMG Tartalommal kapcsolatban), az SMG személyes, visszavonható, nem
kizárólagos, nem átruházható és korlátozott engedélyt ad Önnek (a továbbengedélyezés joga
nélkül), hogy hozzáférjen és használja az SMG Szolgáltatásokat és kizárólag az Ön személyes
használatára és a jelen Feltételek betartása mellett letöltsön, nyomtasson és/vagy lemásoljon
SMG Tartalmat. Ön tudomásul veszi, hogy az engedély nem terjedt és terjed ki az SMG
Szolgáltatásokban megtestesülő kereskedelmi titkokra és szellemi tulajdonjogokra, és ezeket
más módon sem fedjük fel Ön előtt. Ön tudomásul veszi, hogy az SMG által a Szolgáltatások
oldalainak létrehozásához készített HTML kódok az SMG szerzői jogai által védettek. Az SMG
minden jogot fenntart az itt kifejezetten nem biztosított összes jogra.
Ön elfogadja, hogy hacsak az SMG nem ad Önnek előzetes írásbeli felhatalmazást rá, Ön nem:
a. foglal bele semmilyen SMG Tartalmat semmilyen más munkába (mint például az Ön
saját weboldalába) vagy használ fel SMG Tartalmat bármilyen nyilvános vagy
kereskedelmi módon;
b. változtat meg semmilyen közlést a szerzői jogokkal, védjegyekkel vagy egyéb szellemi
tulajdonjogokkal kapcsolatban, melyek az SMG Tartalom részét képezhetik; vagy
c. hoz létre „mély linket” bármely SMG Szolgáltatáshoz (azaz egyéb oldalra, mint az SMG
Szolgáltatások egyikének honlapjára mutató hivatkozást).
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Az SMG Szolgáltatásokon vagy rajtuk keresztül megjelenő védjegyek, logók és szolgáltatási
márkajelölések (a „Márkák”) az SMG vagy harmadik felek tulajdonát képezik. Az SMG vagy az
adott harmadik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül Önnek tilos a Márkák használata.
Amennyiben tájékoztatást szeretne arról, hogyan kaphatja meg az SMG engedélyét SMG
Tartalom használatához, küldjön e-mailt a privacyofficer@smg.com címre.
5. AZ SMG SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA
5.1. Jogosultság: Az SMG Szolgáltatásokat nem használhatják gyermekek, akik a lakóhelyük
szerinti országban még nem töltötték be azt a korhatárt, amely felett törvényesen
jogosultak hozzájárulásukat adni személyes adataik feldolgozásához. Amennyiben
országodban nem töltötted be a hozzájáruláshoz szükséges korhatárt, nem használhatod
az SMG Szolgáltatásait.
5.2. Az Ön Fiókja: Az SMG Szolgáltatások bizonyos funkcióinak használatához szükség lehet
arra, hogy létrehozzon egy fiókot („Fiók”). Ön elfogadja, hogy pontos, aktuális és
teljeskörű információt ad meg, tart fenn és frissít magáról. Elfogadja, hogy nem adja ki
magát másik személynek vagy jogalanynak, nem adja meg hamisan személyazonosságát
vagy ferdíti el kapcsolatát bármely személlyel vagy jogalannyal, ideértve egy másik
személy felhasználónevének, jelszavának vagy más fiókinformációjának, vagy más
személy nevének, hasonlóságának, hangjának, képének vagy fotójának felhasználását is.
Elfogadja továbbá, hogy azonnal értesít bennünket a privacyofficer@smg.com e-mailcímen, ha felhasználónevének, jelszavának, más fiókinformációjának jogtalan használatát
észleli, vagy a biztonság egyéb megszegése jut a tudomására, amely az SMG
Szolgáltatásokat érinti.

A Fiók létrehozásával elfogadja, hogy az SMG kapcsolatba léphet Önnel azon az email-címen keresztül, amelyet Ön megad a Fiókja aktiválásakor.
Ne engedje meg, hogy mások használják az Ön Fiókját. Ön felelős a Fiókja minden
használatáért, beleértve az azok által történő használatot is, akiknek Ön hozzáférést
biztosított a Fiókjához.
5.3. Az Ön kötelezettségei:
Az SMG Szolgáltatások kizárólag jogszerű célokra történő használatának elfogadása
Ön elfogadja, hogy kizárólag jogszerű célokra használja az SMG Szolgáltatásokat. Nem
használja az SMG Szolgáltatásait olyan módon, amely károsítja, megbénítja, túlterheli vagy
hátrányosan befolyásolja az SMG szervereit vagy hálózatait, vagy bármely másik felet
akadályoz az SMG Szolgáltatások használatában és élvezetében.
Az SMG Szolgáltatások jogellenes vagy jogosulatlan célokra történő használata
kizárásának elfogadása
Elfogadja továbbá, hogy nem próbál meg jogosulatlan
hozzáférést szerezni az SMG Szolgáltatásokhoz, más felhasználók Fiókjaihoz vagy az SMG
számítógépes rendszereihez vagy hálózataihoz feltörés, jelszóbányászat vagy bármely más
eszköz útján. Az előbb említettek korlátozása nélkül, Ön elfogadja, hogy nem (valamint
harmadik feleket sem biztat erre vagy engedi meg nekik):
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a. próbál meg hozzáférést szerezni az SMG Szolgáltatások és az SMG Tartalom bármelyik
részéhez másolás, módosítás, adaptálás, lefordítás, visszafejtés, dekódolás révén vagy
egyéb módon;
b. távolít el semmilyen az SMG Szolgáltatásokban vagy SMG Tartalmakban szereplő
szerzői, védjegy- vagy más tulajdonjogi megjegyzéseket;
c. kerüli meg, tiltja le vagy akadályozza egyéb módon Szolgáltatásaink biztonsági vagy
csalásmegelőző funkcióit vagy azokat a funkciókat, amelyek megelőzik vagy korlátozzák
bármely SMG Tartalom használatát vagy lemásolását, vagy korlátozásokat
érvényesítenek Szolgáltatásaink vagy az SMG Tartalom használatában;
d. él vissza a Szolgáltatásokkal úgy, hogy tudatosan vírust, trójai programot, férget, logikai
bombát, kémprogramot, kártevő programot vagy egyéb rosszindulatú vagy műszakilag
ártalmas anyagot visz be;
e. használ semmilyen robot, spider, oldalkereső/visszakereső alkalmazást vagy egyéb
automatizált eszközt, eljárást vagy módszert az SMG Szolgáltatások bármely részének
eléréséhez, letöltéséhez, összerakásához vagy indexeléséhez;
f. adja bérbe, lízingeli, kölcsönzi, értékesíti, engedélyezi tovább, engedi át, terjeszti,
publikálja, ruházza át, vagy teszi egyéb módon elérhetővé az SMG Szolgáltatásokat,
vagy az SMG Szolgáltatások bármely funkcióját vagy funkcionalitását, semmilyen
harmadik félnek, semmilyen okból, ideértve az SMG Szolgáltatások elérhetővé tételét is
egy olyan hálózaton, amelyen bármikor egyszerre több eszköz is hozzáférhet;
g. formázza újra vagy szerkeszti át az SMG Szolgáltatásokhoz tartozó weboldalak egyetlen
részét sem;
h. hoz létre egynél több Fiókot automatizált eszközökkel vagy hamis vagy csalárd
ürüggyel; vagy
i. gyűjt össze és tárol személyes adatokat bármely más felhasználóról az illető előzetes
írásbeli hozzájárulása nélkül.
Az SMG Szolgáltatások jogtalan használata vagy a velük történő visszaélés
következményei. Ön elfogadja, hogy az Ön joga az SMG Szolgáltatások használatára
azonnal megszűnik, ha bármelyik szabályt megszegi és, hogy az SMG belátása szerint
további értesítés nélkül megszüntetheti az Ön hozzáférését az SMG Szolgáltatásokhoz, ha
Ön megszegi a jelen Feltételekben vagy bármely más alkalmazandó Feltételekben rögzített
követelményeket vagy tilalmakat. Elfogadja továbbá, hogy kérésünkre visszaad vagy
megsemmisít minden másolatot, amit a weboldal bármely anyagáról készített.
Az SMG Szolgáltatások jogtalan használata és a velük történő visszaélés szigorúan tilos; a
körülményektől függően Ön polgári kártérítési igények és/vagy büntetőeljárás alanya lehet.
Az SMG fenntartja magának a jogot, hogy jelentse a bűnüldöző hatóságoknak a jelen
Feltételek bármely megszegését vagy az SMG Szolgáltatások jogtalan használatát vagy a
velük történő visszaélést. Az SMG Szolgáltatások jogtalan használata vagy a velük történő
visszaélés esetén az Ön joga azonnal megszűnik az SMG Szolgáltatások használatára, és
az SMG értesítés nélkül megszüntetheti hozzáférését az SMG Szolgáltatásokhoz.
Az Ön kötelezettségei az SMG Szolgáltatások használatával összefüggő költségek,
díjak és egyéb kiadások (beleértve a szöveges üzenetek díjait is) vonatkozásában.
Az SMG Szolgáltatások használatával összefüggő bármely és összes költség, díj és egyéb
kiadás kizárólag Önt terheli.
Amennyiben okostelefonján, táblagépén vagy egyéb
mobileszközén belép és használja az SMG Szolgáltatásokat, vezeték nélküli WiFi
hozzáféréssel vagy közreműködő mobilszolgáltatóval kell rendelkeznie. Bizonyos
szolgáltatások szöveges üzenetküldési (SMS vagy MMS) lehetőséget igényelhetnek. Ön
elfogadja, hogy a mobilszolgáltatójánál felmerülő összes díj az üzenetekért és
adatforgalomért az Ön kizárólagos felelőssége. Mi nem számítunk fel külön díjat az esetleg
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általunk nyújtott szöveges üzenet szolgáltatásokért, de üzenet- és adatforgalmi tarifák
érvényesülhetnek. Az összes költséget a mobilszolgáltatója számlázza és neki fizetendő. A
tarifákról és a részletekről érdeklődjön mobilszolgáltatójánál. Az SMG nem felelős a
szöveges üzenetek késedelmes vagy sikertelen kézbesítéséért, mivel a hatékony átvitel az
Ön mobilszolgáltatójától függ. Szöveges üzenetek esetleg nem mindig és minden térségben
elérhetők.
Az Ön hozzájárulásának következményei szöveges üzenetek fogadásához. Ha úgy
választott (opt-in), hogy szöveges üzeneteket küldhetünk Önnek, ezek gyakorisága az Ön
velünk folytatott tranzakcióinak a függvénye. Hozzájárulásával a szöveges üzenetek
fogadásához Ön megérti és elfogadja, hogy az SMG automata tárcsázó rendszert
használhat az Önnek szóló szöveges üzenetek küldéséhez, továbbá megérti, hogy
hozzájárulása szöveges üzenetek fogadásához nem szükséges ahhoz, hogy
bármilyen terméket vagy szolgáltatást vásárolhasson.
5.4. Beküldések. AZ SMG időről időre lehetőséget kínálhat Önnek és más felhasználóknak
arra, hogy önként közzétegyenek vagy más módon beküldjenek értékeléseket,
javaslatokat, videó hozzászólásokat, ötleteket, megjegyzéseket, elgondolásokat vagy
egyéb információkat vagy anyagokat az SMG Szolgáltatásoknak vagy rajtuk keresztül
(együttesen „Beküldések”).
A saját Beküldéseiért és az ilyen Beküldések beadásával és közzétételével járó
következményekért kizárólag Ön felelős. Kizárólag Önt terheli a felelősség a szerzői és
tulajdonjogok megsértéséből vagy bármilyen egyéb ártalomból eredő bármilyen kárért,
amelyet az Ön Beküldései okoznak. Amikor Beküldéseket ad be vagy tesz közzé, a lehető
legteljesebb mértékben szűkítse le a megadott személyes adatok terjedelmét, mivel a
Beküldések személyéhez kapcsolhatók lehetnek attól függően, hogy milyen részleteket
közöl.
Azáltal, hogy Beküldéseket ad be, tesz közzé vagy továbbít az SMG-nek (és/vagy a
meghatalmazottjainknak) vagy az SMG Szolgáltatások bármely területén ilyet tesz, Ön
automatikusan elismeri vagy garantálja, hogy Ön vagy a beküldött anyag bármely egyéb
tulajdonosa kifejezetten engedélyezi az SMG-nek és meghatalmazottjainknak a
világméretű, nem kizárólagos, (több szinten) továbbengedélyezhető, átadható,
jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan jogot a Beküldései (egészben vagy részben
történő) használatára, sokszorosítására, (többszintű) továbbengedélyezésére,
terjesztésére, származékos művek létrehozására, előadására és importálására bármilyen
jelenleg ismert vagy a jövőben kifejlesztett médiában, bármilyen, akár kereskedelmi vagy
más célra, ellenszolgáltatás nélkül. Más szavakkal, az SMG automatikusan jogosult
használni Beküldéseit -- beleértve sokszorosításukat, közzétételüket, publikálásukat vagy
sugárzásukat -- bárhol, bármikor, bármely médiumban és bármilyen célból anélkül, hogy
ezért bármilyen díjat fizetne Önnek vagy bármilyen kötelezettsége lenne Önnel szemben.
Ön bármely más felhasználónak is megengedi, hogy az ő személyes használatára
hozzáférjen, megtekintse, tárolja vagy sokszorosítsa az Ön Beküldését. Ön ezáltal
feljogosítja az SMG-t (és/vagy a meghatalmazottjait), hogy az Ön Beküldései bármelyikét
bármilyen célra bárhol felhasználják. Ön semmilyen körülmények között sem jogosult
bármiféle fizetségre, ha az SMG (és/vagy a meghatalmazottja[i]) felhasználják valamelyik
Beküldését. Egyetlen Beküldés sem minősül bizalmasnak és saját tulajdonnak.
A Beküldések, amelyeket közzétesz, nyilvánosan elérhetők lehetnek. Ön tudomásul veszi,
hogy egyik Beküldésével kapcsolatban sincs adatvédelmi elvárása. Tudomásul veszi
5
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továbbá, hogy a Beküldéseket önként és a saját felelősségére végzi. Amikor az SMG-vel,
az SMG Ügyfeleivel vagy más jogalannyal vagy személlyel kapcsolatosan információt,
megjegyzést vagy más tartalmat tesz közzé, használja józan ítélőképességét. Önt jogilag
felelősségre vonhatják más felhasználók, az SMG vagy harmadik felek által elszenvedett
azon károkért, amelyek rágalmazó vagy más okokból jogilag megtámadható Beküldéseiből
származnak.
Amikor Beküldést tesz közzé, választhat, hogy a Beküldését a saját
felhasználónevével vagy álnévvel kapcsolja-e össze, kivéve, ha a tartózkodási helye
szerinti ország törvényei másképp rendelkeznek.
Az SMG jogilag nem felelős semmilyen felhasználók által beadott Beküldésért, akkor sem,
ha ezek a Beküldések rágalmazók vagy más okokból jogilag megtámadhatók. Az SMG
nem felelős azokért a véleményekért, tanácsokért vagy ajánlásokért, amelyeket az SMG
Szolgáltatásokon vagy rajtuk keresztül közzétesznek vagy más módon beadnak, és nem
azonosítja magát velük. Az SMG kifejezetten kizár minden felelősséget az ilyen
Beküldésekkel kapcsolatban. Az SMG nem erősíti meg és nem vizsgálja a felhasználók
képzettségét, hátterét vagy képességeit, vagy azt az információt, amit az SMG
Szolgáltatásokon vagy azokon keresztül közzétesznek. Ezért az SMG szorgalmazza, hogy
használja józan eszét és ítélőképességét, amikor elkészíti a Beküldéseit.
A Beküldés közzétételével Ön elfogadja, kijelenti és garantálja azt, hogy a Beküldése:
a. igaz és pontos;
b. az SMG Szolgáltatások megjelölt tárgyához vagy témájához tartozik;
c. nem sérti, tulajdonítja el vagy szegi meg bármely harmadik fél szerzői jogát, védjegyét,
szabadalmát, irodalmi, kereskedelmi titkát, adatvédelmét, nyilvánosságát, tulajdonjogát,
szerződéses vagy más jogát;
d. nem tartalmaz olyan információt, amellyel egy személy azonosítható, vagy amely
másképp személyes adatokat foglal magába egy egyénről, hacsak nem rendelkezik
ennek a személynek az előzetes írásbeli hozzájárulásával;
e. nem tesz megalapozatlan kijelentéseket semmilyen harmadik félről, vagy annak
termékeiről vagy szolgáltatásairól;
f. nem tartalmaz becsületsértő, rágalmazó, hamis, félrevezető, vulgáris, obszcén,
pornográf, erőszakos, elvakult, kifejezetten szexuális, gyűlölködő, gyalázkodó,
fenyegető, zaklató, antiszociális, szexuális vagy faji irányultságú támadó
megjegyzéseket vagy más olyan tartalmat, amely ártalmas vagy amelyről alapos okkal
feltételezhető, hogy árt bármely személynek vagy jogalanynak;
g. nem törvényellenes és nem bátorít vagy helyesel törvényellenes tevékenységeket, vagy
vitát törvényellenes tevékenységekről azzal a szándékkal, hogy elkövessék azokat;
h. nem kereskedelmi vagy üzleti jellegű, és nem reklámoz vagy kínál eladásra termékeket
vagy szolgáltatásokat (akár nyereségért vagy sem), és nem kér másoktól (beleértve
adományok és hozzájárulások kérését);
i. nem tartalmaz vírust vagy kártékony elemet, vagy nem manipulálja, akadályozza vagy
befolyásolja hátrányosan az SMG Szolgáltatásokat vagy bármely kapcsolódó hálózatát,
vagy akadályoz bármely másik személyt vagy jogalanyt egyéb módon az SMG
Szolgáltatások használatában és élvezetében; és
j. megfelel minden a Beküldésére és azon SMG Szolgáltatásokra vonatkozó törvénynek,
szabályozásnak, szabálynak, irányelvnek és szerződési feltételnek, amelyeken vagy
amelyeken keresztül Ön közzéteszi vagy más formában benyújtja Beküldését, beleértve
a korhatárokat is.
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Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az SMG jogosult, de nem köteles bármely Beküldést
módosítani, eltávolítani, közzétételét vagy annak megengedését elutasítani. Az SMG nem
vállal felelősséget és kötelezettséget az Ön vagy bármely harmadik fél által közzétett
Beküldésekért. Az SMG nem biztosíthatja és nem biztosítja, hogy valamennyi felhasználó
betartja ezeket a rendelkezéseket, és akárcsak Ön és az SMG között, Ön vállalja az ártalom
vagy kártétel összes kockázatát, amely bármely ilyen kötelezettségszegésből ered.
Az SMG nyomatékosan szorgalmazza, hogy Beküldéseiben csökkentse minimálisra
bármilyen személyes adat nyilvánosságra hozását, mivel mások láthatják és
felhasználhatják a Beküldéseiben szereplő személyes adatokat. Az SMG nem felelős
azokért az információkért, amelyeket Ön Beküldései útján kommunikál.

6. HARMADIK FELEK OLDALAI & SZOLGÁLTATÁSAI
Az SMG Szolgáltatások tartalmazhatnak harmadik felek weboldalaira és szolgáltatásaira mutató
hivatkozásokat (linkeket), ideértve a közösségi médiát is (együttesen „Kapcsolódó
Szolgáltatások”). Az SMG nem gyakorol ellenőrzést a Kapcsolódó Szolgáltatások, vagy a
rajtuk szereplő, vagy az általuk bármilyen módon továbbított bármilyen információ vagy anyag
felett. Egy link elhelyezése nem jelenti azt, hogy az SMG azonosítja magát a Kapcsolódó
Szolgáltatással vagy bármilyen formában közösséget vállal a Kapcsolódó Szolgáltatás
működtetőivel. Az SMG nem vizsgálja, ellenőrzi vagy figyeli a Kapcsolódó Szolgáltatásokat. Az
SMG kizárólag az Ön kényelme érdekében helyez el linkeket Kapcsolódó Szolgáltatásokhoz.
Ön saját felelősségére keresheti fel a Kapcsolódó Szolgáltatásokat.

7. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGE, A GARANCIÁK KIZÁRÁSA & A FELELŐSSÉG
KORLÁTOZÁSA
Az SMG garantálja, hogy az SMG érvényesen fogadja el ezeket a Feltételeket és jogilag
felhatalmazott erre. Ön garantálja, hogy érvényesen fogadja el ezeket a feltételeket és jogilag
felhatalmazott erre.
A FENT KIFEJEZETTEN RÖGZÍTETTEK KIVÉTELÉVEL, AZ SMG SZOLGÁLTATÁSOKAT
„AHOGY VAN” ÉS „AHOGY ELÉRHETŐ” ALAPON BIZTOSÍTJUK BÁRMILYEN JELLEGŰ
KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA NÉLKÜL.
Az SMG nem állítja és nem garantálja az SMG Tartalom pontosságát, megbízhatóságát,
teljességét és időszerűségét, vagy az SMG Szolgáltatások és az SMG Tartalom használatából
nyerhető eredményeket. Ön saját felelősségére használja az SMG Szolgáltatásokat és
Tartalmat. Az SMG Szolgáltatásokat és az SMG Tartalmat időszakosan módosítjuk. A
módosítások bármikor történhetnek. Az SMG Szolgáltatásokon belül bizonyos tartalom
harmadik felektől származhat. Az SMG nem felelős semmilyen harmadik féltől származó
tartalomért.
AZ SMG SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ SMG TARTALOM „AHOGY VAN” ALAPON
BIZTOSÍTOTTAK BÁRMILYEN JELLEGŰ GARANCIA NÉLKÜL.
AZ SMG AZ
ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG
KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENFÉLE GARANCIÁT ÉS KIKÖTÉST, BELEÉRTVE MINDEN
FORGALOMKÉPESSÉGRE, MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA,
JOGOSULTSÁGRA, TULAJDONJOG VAGY HARMADIK FÉL JOGAI MEG NEM SÉRTÉSÉRE,
7
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HIBÁKTÓL
VALÓ
MENTESSÉGRE,
ZAVARTALAN
MŰKÖDÉSRE
VONATKOZÓ
HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT ÉS KIKÖTÉST, ÉS MINDEN GARANCIÁT, AMIT A
FORGALMAZÁSI FOLYAMAT VAGY A KERESKEDELMI HASZNÁLAT MAGA UTÁN VON.
AZ SMG NEM GARANTÁLJA, HOGY (A) AZ SMG SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELNEK AZ
ÖN IGÉNYEINEK, (B) AZ SMG SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSE ZAVARTALAN VAGY
VÍRUS- ÉS HIBAMENTES LESZ, VAGY (C) A HIBÁK KI LESZNEK JAVÍTVA. HA AZ SMG
SZOLGÁLTATÁSOK VAGY SMG TARTALOM HASZNÁLATA ÖNNÉL FELSZERELÉSEK
KARBANTARTÁSÁT VAGY CSERÉJÉT TESZI SZÜKSÉGESSÉ, VAGY NYERESÉG- VAGY
ADATVESZTÉSHEZ VEZET, AZ SMG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ EZZEL
KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEKÉRT. AZ SMG VAGY FELHATALMAZOTT ÜGYNÖKEI ÁLTAL
ADOTT BÁRMELY SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI TANÁCS NEM MINŐSÜL SEM MOST, SEM A
JÖVŐBEN GARANCIÁNAK.
NÉHOL A JOGHATÓSÁG NEM ENGEDÉLYEZI A
HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT, AMI AZT JELENTI, HOGY ÖNRE A FENTI
KIZÁRÁSOK KÖZÜL EGYESEK VAGY AZ ÖSSZES ESETLEG NEM ÉRVÉNYESEK.
AZ SMG SZOLGÁLTATÁSOK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA Ha Ön
elégedetlen az SMG Szolgáltatásokkal, beleértve az SMG Szolgáltatások bármely tartalmát is,
az Ön egyetlen jogorvoslati lehetősége, hogy nem folytatja az SMG Szolgáltatások használatát.
ÖN ELFOGADJA, HOGY AZ SMG VAGY AZ SMG SZOLGÁLTATÁSON HIVATKOZOTT
BÁRMELY HARMADIK FÉL SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS (A) BÁRMILYEN
JELLEGŰ KÁRÉRT, BELEÉRTVE A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, RENDKÍVÜLI,
PÉLDAÉRTÉKŰ, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÜNTETÉSI KÁROKAT VAGY A
KÁROK BÁRMILYEN MÁS FAJTÁJÁÉRT (BELEÉRTVE PÓTTERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, HASZON, ADAT VAGY NYERESÉG ELVESZTÉSÉT
VAGY AZ ÜZEMZAVART, DE NEM CSAK EZEKRE KORLÁTOZVA), BÁRMI OKOZTA IS
EZEKET ÉS SEMMILYEN ELMÉLET SZERINT, AMELY BÁRMIKÉNT FELMERÜLHET A
FELELŐSSÉGRŐL EZEKKEL A FELTÉTELEKKEL VAGY AZ SMG SZOLGÁLTATÁSOK ÉS
TARTALMUK HASZNÁLATÁVAL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN,
AKÁR GARANCIÁN, SZERZŐDÉSEN, SZIGORÚ FELELŐSSÉGEN, VÉTKESSÉGEN
(IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGBÓL VAGY MÁSKÉPP ELKÖVETETT VÉTKESSÉGET)
ALAPUL VAGY BÁRMILYEN MÁS JOGELMÉLET SZERINT, MÉG AKKOR SEM, HA AZ SMGNEK TUDOMÁSA VOLT EGY ILYEN KÁR BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL, VAGY
(B) BÁRMILYEN MÁS KÖVETELÉSÉRT, IGÉNYÉRT VAGY KÁRTÉRÍTÉSÉRT, BÁRMI IS
KÖVETKEZZEN VAGY MERÜLJÖN FEL AZZAL KAPCSOLATBAN, HOGY ÖN HASZNÁLJA
AZ SMG SZOLGÁLATÁSOKAT.
A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁRÓL SZÓLÓ JELEN
NYILATKOZAT NEM VONATKOZIK AZON FELELŐSSÉGÜNKRE, AMELY SÚLYOS
GONDATLANSÁGBÓL VAGY SZÁNDÉKOS KÖTELESSÉGSZEGÉSBŐL ERED, ÉS NEM
ÉRVÉNYES AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL TILTOTT ESETEKBEN.
HA BÁRMILYEN OKBÓL A JELEN 7. BEKEZDÉSBEN RÖGZÍTETT FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ
NYILATKOZAT
VAGY
A
FELELŐSSÉG
KORLÁTOZÁSA
BÁRMELY
OKBÓL
ALKALMAZHATATLAN
VAGY
ÉRVÉNYESÍTHETETLEN,
AZ
SMG
MAXIMÁLIS
FELELŐSSÉGE A KÁR BÁRMELY FAJTÁJA ESETÉN NEM HALADHATJA MEG AZ 1.000
US-DOLLÁRT.
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a fent rögzített felelősségkorlátozások, a jelen
Feltételekben szereplő egyéb felelősségkorlátozó rendelkezésekkel együtt lényeges
feltételek, és az SMG csak akkor kész biztosítani Önnek a jelen Feltételekben szereplő
jogokat, ha egyetért a fent rögzített felelősségkorlátozásokkal.
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AMENNYIBEN ÖN KALIFORNIAI LAKOS, ÖN LEMOND A KALIFORNIAI POLGÁRI
TÖRVÉNYKÖNYV 1542-ES BEKEZDÉSE SZERINTI JOGAIRÓL, MISZERINT „A
KÁRTÉRÍTÉS NEM TERJED KI AZON KÖVETELÉSEKRE, MELYEKET A HITELEZŐ NEM
ISMER VAGY NEM TÉTELEZI FEL, HOGY JAVÁRA LÉTEZNEK A KÁRTÉRÍTÉS IDEJÉN,
AMELYEK
ANYAGILAG
BEFOLYÁSOLTÁK
VOLNA
AZ
ADÓSÁVAL
KÖTÖTT
MEGÁLLAPODÁSÁT, HA TUDOTT VOLNA RÓLUK.”
8. KÁRTALANÍTÁS
Ön elfogadja, hogy saját költségére megvédi, kártalanítja és kárpótolja az SMG-t és ügyfeleit,
igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottait és ügynökeit minden olyan veszteség, felelősség,
követelés, kereset és igény ellen, korlátozás nélkül beleértve bármilyen pénzkárt, kiadást,
perköltséget, ideértve a méltányos ügyvédi díjakat és költségszámlákat, melyeket bármely
harmadik fél érvényesít az SMG-vel szemben az (a) Ön Beküldéseiből, (b) az Ön SMG
Szolgáltatások használatából, (c) és abból eredően, hogy Ön megszegi ezeket Feltételeket, a
harmadik fél jogait vagy az alkalmazandó jogszabályokat. Ez a kártalanítási rendelkezés nem
érvényes az alkalmazandó jogszabályok által tiltott esetekben. Az SMG fenntartja a jogot, hogy
a saját költségén vállalja bármely olyan ügy kizárólagos védelmét és kezelését, amely
kártalanítás tárgyát képezi. Az SMG előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem köthető olyan
egyezség, amely érinti az SMG jogait vagy kötelezettségeit.
9. VITARENDEZÉS
A szellemi tulajdonjogra vagy kötelezettségre, vagy ezek megsértésére vonatkozó bármilyen
viták kivételével, melyek az Egyesült Államok szövetségi törvényeinek hatálya alá tartoznak, az
Ön és az SMG közötti bármely vitát, amely a jelen a Feltételekből, vagy velük kapcsolatban
merül fel Missouri állam (Egyesült Államok) törvényei szerint kell rendezni, értelmezni és
érvényesíteni, függetlenül az Ön származási országától vagy attól, hogy honnan fér hozzá a
Szolgáltatásokhoz, és tekintet nélkül a jogelvek bármilyen ütközésére. Minden ilyen jellegű vitát
Missouri állam azon törvényeivel összhangban kell értelmezni, melyek a Missouri államban
kötött és teljesített szerződésekre alkalmazandók. Ön és az SMG elfogadják, hogy az Egyesült
Nemzetek Egyezménye az Áruk Nemzetközi Értékesítéséről Szóló Szerződésekről nem
vonatkozik ezeknek a Feltételeknek az értelmezésére és összeállítására.
ÖN ÉS AZ SMG ELFOGADJÁK, HOGY MINDKÉT FÉL CSAK EGYÉNI ALAPON
TÁMASZTHAT KÖVETELÉST A MÁSIKKAL SZEMBEN, FELPERESKÉNT, ÁLLÍTÓLAGOS
CSOPORT TAGJAKÉNT VAGY KÉPVISELETI KERESET RÉSZESEKÉNT VAGY PERES
ELJÁRÁSBAN NEM.
ÖN ÉS AZ SMG ELFOGADJÁK, HOGY AZ ÖSSZES KÖVETELÉST KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ
VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÚTJÁN RENDEZIK A JELEN 9. BEKEZDÉSBEN
RÉSZLETEZETTEK SZERINT. ÖN ÉS AZ SMG LEMONDANAK MINDEN JOGUKRÓL,
HOGY AZ ILYEN JELLEGŰ KÖVETELÉSEKET BÍRÓSÁG ELÉ VIGYÉK. EGYES JOGOK,
AMELYEK MEGILLETNÉK, HA BÍRÓSÁG ELÉ VINNÉ AZ ÜGYET, MINT PÉLDÁUL AZ
IRATOKBA VALÓ BETEKINTÉS JOGA, A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN NEM
ÉRVÉNYESÜLHETNEK VAGY KORLÁTOZOTTAK LEHETNEK.
Az Ön és az SMG, valamint ügynökei, alkalmazottai, tisztségviselői, igazgatói, felettesei, utódai,
beosztottjai, leány- vagy társvállalatai közötti bármely vita, amely a jelen Feltételekből, vagy
ezekkel és értelmezésükkel, megszegésükkel, megszüntetésükkel vagy érvényességükkel, a
belőlük eredő kapcsolatokkal összefüggésben merül fel, ideértve a jelen Feltételek
választottbíróság elé vitelének érvényességével, hatályával és érvényesíthetőségével
kapcsolatos vitákat is (együttesen „Lefedett Viták”) kötelező érvényű választottbírósági eljárás
9
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tárgya Missouri államban, melyet az Amerikai Választottbírósági Szövetség (American
Arbitration Association, AAA) az adott időpontban hatályos szabályzatával összhangban
(beleértve a fogyasztói vitákra vonatkozó előírásait és eljárásait is) folytat le. Választottbírósági
eljárás kezdeményezése előtt a kezdeményező fél a másik felet legalább 60 nappal korábban
írásban értesíti arról, hogy választottbírósági keresetet akar beadni. Az SMG az ilyen jellegű
értesítést e-mailben küldi meg Önnek arra a címre, amit megadott fiókja létrehozásakor vagy
arra a címre, amit másképp megadott az SMG-nek; Önnek az ilyen jellegű értesítést e-mailben
kell elküldenie az SMG-nek a privacyofficer@smg.com címre.
A keresetbenyújtás, az ügyintézés és a döntőbíró díjainak megfizetését az AAA előírásai
szabályozzák. Ha Ön igazolni tudja,hogy a választottbírósági eljárás költségei
megfizethetetlenek az Ön számára a bírósági peres eljárás költségeihez képest, az SMG
átvállalja a keresetbenyújtás, az ügyintézés és a döntőbíró díjai akkora részének kifizetését,
amekkorát a döntőbíró szükségesnek ítél ahhoz,hogy a választottbírósági eljárás ne legyen
megfizethetetlen Önnek. Ha a döntőbíró úgy ítéli meg, hogy a választottbírósági eljárásban
érvényesíteni szándékozott követelése(i) komolytalan(ok), Ön elfogadja, hogy megtéríti az
SMG-nek a választottbírósági eljáráshoz kapcsolódó összes díjat, amelyet az SMG Ön helyett
kifizetett és amelyeket egyébként az AAA szabályzata szerint Önnek kellett volna kifizetnie.
Az AAA Kereskedelmi Választottbírósági Szabályainak megfelelően egyetlen döntőbíró lesz
kiválasztva. A választottbírósági eljárás angol nyelven folyik. A döntőbírónak jogában áll
megadni mindazt a jóvátételt, amely a törvény szerint vagy méltányosságból bíróságon elérhető
lenne, valamint a döntőbíró ítélete végleges és minden fél számára kötelező és bármely
illetékes joghatóságú bírósághoz ítéletként benyújtható. A döntőbírónak ugyanakkor nincs joga
büntető jellegű vagy példaértékű kártérítést megítélni, erről a jogról mindkét fél ezennel lemond.
A döntőbíró az alkalmazandó törvényeket és a jelen Feltételek rendelkezéseit fogja alkalmazni;
ennek elmulasztása a döntőbírói hatáskör túllépésének minősül és alapot ad a bírósági
felülvizsgálathoz. A döntőbíró ítéletét írásbeli magyarázattal kell ellátni és bizalmasként kell
kezelni. Az SMG és Ön elfogadja, hogy bármely Lefedett Vitát kizárólag egyéni alapon
nyújtanak be választottbírósági eljárásra. SEM AZ SMG, SEM ÖN NEM JOGOSULT
BÁRMELY LEFEDETT VITÁT CSOPORTOS, KÉPVISELETI VAGY MAGÁN ÜGYVÉDI
ÁLTALÁNOS
KERESETKÉNT
DÖNTŐBÍRÓSÁG
ELÉ
VINNI
ÉS
A
VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGNAK NINCS HATÁSKÖRE ARRA, HOGY CSOPORTOS,
KÉPVISELETI VAGY MAGÁN ÜGYVÉDI ÁLTALÁNOS KERESET ALAPJÁN JÁRJON EL.
Ha a választottbírósági eljárásról szóló megállapodás jelen 9. bekezdésben rögzített bármely
előírása érvénytelen, az érvénytelen előírást el kell választani a többi résztől és a
választóbírósági eljárás fennmaradó feltételeinek kell érvényt szerezni (de csoportos,
képviseleti vagy magán ügyvédi általános döntőbíráskodás semmi esetre sem lesz). Bármilyen
ellenkező értelmű szabálytól vagy törvénytől függetlenül a jelen Feltételekből eredő vagy velük
kapcsolatban felmerülő bármilyen követelésről a követelés felmerülésétől számított egy (1) éven
belül értesítést kell küldeni vagy az örökre elévül. A jelen 9. bekezdés miatt a jelen Feltételek
és a velük kapcsolatos tranzakciók a Szövetségi Választottbírósági Eljárási Törvény, 9 U.S.C.
1-16. bekezdése (Federal Arbitration Act, FAA) hatálya és szabályozása alá tartoznak.
Megjegyzés: A jelen Feltételek elfogadásával Ön kifejezetten elfogadja, hogy ezennel lemond
minden olyan követelésről és keresetről, amelyet az Egyesült Államokon kívüli bármely
joghatóság törvényei szerint esetleg érvényesíthetne, korlátozás nélkül beleértve ebbe a saját
országa törvényei szerint lehetséges követeléseket és kereseteket is, és hogy bármely vitával
kapcsolatban az egyetlen helyszín és az alkalmazandó törvény az Egyesült Államokban van a
jelen 9. bekezdés feltételeinek megfelelően.
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10. JUTALMAK
Az SMG időről időre lehetőséget kínálhat Önnek arra, hogy jutalmakat kapjon, mint például
jutalompontokat, kedvezményeket vagy akciós ajánlatokat (együttesen „Jutalmak”). Az SMG
Szolgáltatásokon keresztül értesíteni fogjuk arról, ha Jutalmakat kaphat. A Jutalmak különböző
előnyökkel járhatnak és érvényességi idejük is eltérhet, így nézze át a részleteket, amikor
Jutalmat kap. A Mini Felmérés (SurveyMini) esetében jutalompontjai elvesznek kilencven (90)
napi tétlenséget követően. A Jutalmait személyesen kell felhasználnia. A Jutalmait nem
engedheti, nem ruházhatja át, nem kereskedhet velük vagy használhatja fel csereügylet során.
Kivéve, ha törvény írja elő, a Jutalmak nem válthatók készpénzre és nem vonhatók össze más
SMG vagy ügyfél akcióval, ajánlattal vagy egyéb kedvezménnyel. Jutalmai jóváírása után nem
kaphat semmilyen okból hitelt vagy visszatérítést. Az SMG fenntartja magának a jogot, hogy
módosítsa, megszüntesse vagy felfüggessze a Jutalmak nyújtását. Ön elfogadja, hogy az SMG
döntései a Jutalmakkal kapcsolatos valamennyi ügyben kötik Önt, azok véglegesek és
kötelezők.
11. MOBILALKALMAZÁSOK FRISSÍTÉSEI
Mobilalkalmazásainkhoz (saját belátásunk szerint) időről időre frissítéseket fejleszthetünk ki és
kínálhatunk, melyek lehetnek újabb verziók, különböző hibajavítások (bug fixes, patches), és
más korrekciók és/vagy új funkciók (együttesen „Frissítések”). A Frissítések módosíthatnak
vagy teljes egészében törölhetnek bizonyos funkciókat és funkcionalitásokat. Ön elfogadja,
hogy az SMG-nem köteles frissítéseket kínálni vagy bármely speciális funkciót vagy
funkcionalitást továbbra is nyújtani és lehetővé tenni.
Az Ön mobileszköze beállításaitól függően az Internethez történő csatlakozásakor (a) a
Frissítések vagy automatikusan letöltődnek és telepítődnek; vagy (b) értesítést vagy felszólítást
kap, hogy töltse le és telepítse az elérhető Frissítéseket.
Azonnal töltse le és telepítse az összes Frissítést. Ha ezt elmulasztja, az SMG Szolgáltatások
egyes részletei nem megfelelően működhetnek. Elfogadja továbbá, hogy minden Frissítés az
SMG Szolgáltatások részének minősül és a jelen Feltételek és a bennük rögzített felhasználási
feltételek vonatkoznak rájuk.
12. ELEKTRONIKUS SZERZŐDÉSEK
Azzal, hogy Ön használja az SMG Szolgáltatásokat és/vagy regisztrál rájuk, megerősíti, hogy
hozzájárul megállapodások elektronikus úton történő megkötéséhez velünk.
13. FÖLDRAJZI KORLÁTOZÁSOK/EXPORT-ELLENŐRZÉSEK
Az SMG Szolgáltatások és az SMG Tartalom székhelye az Egyesült Államokbeli Missouri
államban található és bár az Egyesült Államokon kívül élő személyeknek is felkínálhatjuk
hozzáférésre és használatra ezeket, Ön tudomásul veszi, hogy jogi és működési okok miatt Ön
a saját joghatósága alatt esetleg nem férhet hozzá az SMG Szolgáltatásokhoz és az SMG
Tartalomhoz. Ha Ön az Egyesült Államokon kívülről fér hozzá az SMG Szolgáltatásokhoz és
az SMG Tartalomhoz, Ön felelős a helyi törvények betartásáért, beleértve az SMG Tartalom
importálását, exportálását, vagy újraexportálását szabályozó helyi törvényeket is.
Az SMG Szolgáltatásokra egyes országokban exportellenőrzési jogszabályok vonatkozhatnak,
ide tartoznak az Egyesült Államok Export Adminisztrációs Törvénye és a kapcsolódó
szabályozások is. Ön elfogadja, hogy betartja ezeket a törvényeket és szabályozásokat, és sem
közvetve, sem közvetlenül nem exportálja, újraexportálja vagy hozza forgalomba az SMG
Szolgáltatásokat olyan országban, illetve teszi elérhetővé ezeket olyan országból, ahol az
exportálást, újraexportálást vagy forgalomba hozatalt törvény, szabály vagy rendelet tiltja.
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Elfogadja továbbá, hogy az összes alkalmazandó szövetségi törvényt, rendeletet és szabályt
betartja, minden előírt kötelezettségnek eleget tesz (beleértve bármilyen szükséges
exportengedély vagy más kormányzati jóváhagyás megszerzését), mielőtt exportálja,
újraexportálja, forgalomba hozza vagy másként elérhetővé teszi az SMG Szolgáltatásokat az
Egyesült Államokon kívül. Emellett bármely SMG Tartalom letöltésével Ön elfogadja, hogy nem
olyan országban tartózkodik, amelybe tiltott az ilyen export, és hogy Ön nem szerepel az
Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma Tiltott Megrendelések Táblázatában vagy az
Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Külön Megjelölt Állampolgárok listáján.
14. KORMÁNYZATI JOGOK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN
Az SMG Szolgáltatások kereskedelmi számítógépes szoftverek, a 48.C.F.R. 2.101
paragrafusban meghatározottak szerint. Ennek megfelelően, amennyiben Ön az Egyesült
Államok kormányának ügynöksége vagy bármilyen szerződéses vállalkozója, az SMG
Szolgáltatásokat illetően csak azokat a jogokat kapja meg, melyek az összes többi engedéllyel
rendelkező felhasználót is megilletik, összhangban az (a) 48.C.F.R. 227.7201 paragrafustól
kezdve a 48.C.F.R. 227.7204 paragrafusig, a védelmi minisztérium és szerződéses vállalkozói
vonatkozásában, vagy a (b) 48.C.F.R. 12.212 paragrafussal, minden más, az Egyesült Államok
kormánya engedélyével rendelkező és szerződéses vállalkozója vonatkozásában.

15. MEGSZŰNÉS
Az SMG saját belátása szerint módosíthatja vagy megszüntetheti az SMG Szolgáltatásokat,
vagy módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti az Ön fiókját vagy hozzáférését az
SMG Szolgáltatásokhoz, akár értesítve erről Önt, akár értesítés nélkül, bármikor, bármely okból,
felelősségvállalás nélkül az Ön vagy bármely harmadik fél irányában. Az Ön Fiókját például
megszüntethetjük és megtagadhatjuk a hozzáférését az SMG Szolgáltatásokhoz, akár értesítve
erről Önt, akár értesítés nélkül, ha okkal feltételezzük, hogy Ön kiskorú. Másik példaként az
SMG megszüntetheti a Fiókját és az SMG Szolgáltatások használatának lehetőségét, akár
értesítve erről Önt, akár értesítés nélkül, ha okkal feltételezzük, hogy Ön valótlan, nem teljes
vagy pontatlan információkat adott meg vagy más módon nem tartotta be a jelen Feltételeket
vagy bármilyen alkalmazandó További Feltételeket.
Ön elfogadja, hogy visszaadja vagy megsemmisíti azokat a másolatokat, amelyeket a webhely
bármely anyagáról készített, ha megkérjük erre.
A megszüntetés nem korlátozza az SMG egyéb jogait vagy jogorvoslati lehetőségeit. A jelen
Feltételek bármilyen módosítás, megszakítás, felfüggesztés és/vagy megszüntetés ellenére
kifejezetten fennmaradnak és továbbra is érvényesek lesznek.
16. A SZERZŐI JOG MEGSÉRTÉSÉNEK KIFOGÁSOLÁSA
Az SMG tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogát. Az Egyesült Államok Digitális
Millenniumi Szerzői Jogi Törvényének („DMCA”) előírásait betartva válaszolunk az állítólagos
jogsértések bejelentéseire, beleértve ebbe azt is, hogy adott esetben eltávolítjuk a szerzői
jogsértéssel vádolt anyagot, vagy letiltjuk a hozzáférést ahhoz.
Ha Ön jóhiszeműen úgy véli, hogy az SMG Szolgáltatásokon vagy rajtuk keresztül az Ön
munkáját szerzői jog megsértésének minősülő módon lemásolták, vagy szellemi tulajdonjogát
más formában megsértették, kifogását vagy bejelentését a jogsértésről postai úton küldje el
DMCA ügynökünknek:
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DMCA Agent
Service Management Group, LLC
1737 McGee Street
Kansas City, MO 64108 USA
Vagy küldjön egy e-mailt ide:
privacyofficer@smg.com
Az Ön bejelentésének a következő információkat kell tartalmaznia:
a. annak a személynek a tényleges vagy elektronikus aláírását, aki jogosult azon
kizárólagos jog tulajdonosának a nevében fellépni, amelyet állítólag megsértettek;
b. a szerzői jogvédelem alatt álló azon alkotás megnevezését, amely esetében a jogsértést
állítják, vagy, ha egyetlen weboldalon szereplő több szerzői jogvédelem alatt álló műről
szól egyetlen bejelentés, akkor ezen művek reprezentatív listáját;
c. azon anyag megnevezését, melyről azt állítják, hogy jogsértő vagy jogsértő tevékenység
tárgya, amelyet el kell távolítani vagy amelyhez a hozzáférést le kell tiltani; és ésszerűen
elegendő információt, amely lehetővé teszi a szolgáltatónak az anyag megtalálását;
d. ésszerűen elegendő információt, amely lehetővé teszi a szolgáltatónak, hogy
kapcsolatba lépjen a panaszos féllel, mint például cím, telefonszám, és amennyiben
rendelkezésre áll, elektronikus levelezési cím, melyen a panaszos fél elérhető;
e. egy nyilatkozatot, mely szerint a panaszos fél jóhiszeműen úgy véli, hogy az anyag
kifogásolt módon történő használatát a szerzői jog tulajdonosa, ügynöke vagy a törvény
nem engedélyezi;
f. egy nyilatkozatot, mely szerint a bejelentésben szereplő információ pontos és a
panaszos fél büntetés terhe mellett kijelenti, hogy jogosult azon kizárólagos jog
tulajdonosának a nevében fellépni, amelyet állítólag megsértettek.
DMCA Ügynökünk csak olyan bejelentésekre és érdeklődésekre válaszol, melyek megfelelnek
a DMCA követelményeinek. Részletesebb tájékoztatásért keresse fel a www.copyright.gov
weboldalt.
17. INFORMÁCIÓ KALIFORNIAI LAKOSOK SZÁMÁRA
A Kaliforniai Polgári Törvénykönyv 1789.3 bekezdése szerint a kaliforniai lakosokat a következő
speciális fogyasztói jog információkkal kell ellátnunk:
a. az SMG Szolgáltatásoknak a Service Management Group, LLC 1737 McGee Street,
Kansas City, MO 64108 a tulajdonosa és/vagy üzemeltetője. Az SMG telefonszáma 1800-7640439;
b. ha nem szerepel kifejezetten másként, az SMG Szolgáltatások díjmentesek;
c. az SMG Szolgáltatásokkal kapcsolatos panasz benyújtásához vagy az SMG
Szolgáltatások használatát érintő részletesebb tájékoztatásért küldjön levelet a Service
Management Group, LLC részére, Attn: Data Protection Officer, 1737 McGee Street,
Kansas City, MO 64108 címre vagy lépjen velünk kapcsolatba e-mailen keresztül a
privacyofficer@smg.com címen („Kaliforniai lakos kérése” tárgysorral). Kapcsolatba
léphet a Kaliforniai Fogyasztói Ügyek Osztálya Fogyasztói Szolgáltatások Részlegének
Panaszsegítő Egységével írásban a 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, California
95814 címen vagy telefonon keresztül a 916 445 1254 vagy a 800 952 5210-es számon.
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18. VEGYES RENDELKEZÉSEK
a. A jelen Feltételek és az adott weboldalakon közzétett adatvédelmi irányelvek
tartalmazzák a teljes megállapodást az SMG és Ön között a bennük foglalt ügyek
vonatkozásában.
b. A jelen Feltételek angol nyelven készültek. Minden vonatkozásban az angol nyelvű
megállapodás az irányadó. E megállapodás bármely más nyelvű változata csak a
könnyebbséget szolgálja és egyik fél számára sem kötelező érvényű.
c. A jelen Feltételek az SMG és az Ön jogutódai és felhatalmazottjai javára szolgálnak és
rájuk is kötelező érvényűek.
d. A jelen Feltételeket az SMG határozhatja meg, az SMG előzetes írásbeli hozzájárulása
nélkül Ön azonban nem.
e. Ha a jelen Feltételek valamely rendelkezése érvényesíthetetlen vagy érvénytelen, vagy
azzá válik, a fennmaradó rendelkezések ugyanúgy hatályosak maradnak, mintha az
érvényesíthetetlen vagy érvénytelen rendelkezést nem használták volna.
f. Ha az SMG vagy Ön nem teljesíti a jelen Feltételekben rögzített kötelezettségeket, és a
másik fél nem érvényesítteti a kötelezettség teljesítését, az érvényesítés elmulasztása
semmilyen esetben nem minősül lemondásnak bármely kötelezettségről és semmilyen
más esetben nem gátolja meg az érvényesítést.
g. A jelen Feltételek nem tartalmaznak semmi olyat, amiből az következne, hogy az SMG
vagy Ön a másik fél ügynöke vagy képviselője, vagy közös vállalkozók vagy társak.
h. Ha az SMG vagy Ön akadályoztatva van, vagy bármilyen, a kötelezettséget
érvényesíteni akaró fél elvárható felügyeletén kívüli okok miatt nem tudja teljesíteni a
jelen Feltételek szerinti valamely kötelezettségét, az érintett fél teljesítése
meghosszabbodik az adott okkal kapcsolatos késedelem vagy a teljesítésképtelenség
idejével.
i. A címek és a feliratok kizárólag a jobb áttekinthetőséget szolgálják.
KÉRDÉSEK?
Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételekre vagy az SMG Szolgáltatásokra
vonatkozóan kérdése lenne, lépjen velünk kapcsolatba e-mailen a privacyofficer@smg.com
címen.
Írhat is nekünk a következő címre:
Service Management Group, LLC
Attn: Data Protection Officer
1737 McGee Street
Kansas City, MO 64108 USA
®/TM trademarks © Service Management Group, LLC 2017. Minden jog fenntartva.
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