1. E szerződés alkalmazásában:
a. Weboldal: az answers.hu domain, illetve az ehhez tartozó összes alilletve kiegészítő domain alatt futó webalaklmazás, illetve
webalakalmazások.
b. Szolgáltató: a Weboldal üzemeltetője és tulajdonosa. Elérhetőség:
Szente Márk, 2083 Solymár, Kálvária utca 13/a.
c. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldal használatát
bármilyen – de legfőképpen HTTP, HTTPS, WS, WSS – protokoll
szerint kérelem küldésével megkezdte.
d. Felhasználói Fiók: a Felhasználó által az oldal összes funkciójának
elérése érdekében, felhasználónévvel és egyedi azonosítóval
rendelkező, regisztráció útján létrehozott fiók.
2. A Szolgáltatás tartalma általában
a. A Weboldal a Felhasználók egymás közötti interakcióját szolgálja a
Szolgáltató által üzemeltetett különböző funkciókkal.
b. A szolgáltatás ellenértékét a Felhasználó által a jelen dokumentum
3. bekezdésében foglalt jogokról való lemondás adja.
3. A Felhasználó a Weboldal használata során a Szolgáltató javára az alábbi
jogokról mond le, illetve biztosítja a Szolgáltatónak:
a. A hozzászólásokra, üzenetekre, képekre, illetve más, szöveg vagy
kép alapú tevékenységekre mint a szerzői jog tárgyát képező
művekre a Szolgáltatónak a jogszabály által megengedett
legszélesebb körű, nem kizárólagos, visszavonhatatlan felhasználási
jogot biztosít.
b. A Felhasználó a saját magáról készült képek feltöltése esetén a
Szolgáltató javára teljes körű, nem kizárólagos, visszavonhatatlan,
a képmás felhasználására vonatkozó engedélyt ad.
c. A felhasználó hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató a – különösen
az életkorára, lakhelyére, nemére –, valamint a Felhasználó
szexuális életére vonatkozó, a 2011. évi CXII. törvény által
különlegesnek nyilvánított személyes adatait a többi Felhasználóval
történő hatékonyabb interakció céljából kezelje.
4. A Felhasználó kötelezettségei:
a. A Felhasználó a jelen dokumentumban foglaltakat, illetve bármilyen
már, a Szolgáltató által közzétett dokumentumban, leírásokban,
felszólításokban, illetve egyedi figyelmeztetésekben foglaltakat
magára nézve kötelezőnek ismeri el.
b. A Felhasználó tanúsítja, hogy az általa feltöltött szövegek, képek
illetve egyéb adatok jelen szerződés keretében történő
felhasználása más jogát, jogos érdekét nem sérti.
c. A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltató felé a valóságnak
megfelelő adatokat szolgáltat.
d. Az a Felhasználó, akinek a szerződését a Szolgáltató szüntette meg
egyedi aktussal, új felhasználói fiókot nem regisztrálhat.
e. A Felhasználó vállalja, hogy a Weboldalt nem fogja hirdetési,
apróhirdetési célokra, illetve levélszemét küldésére használni.
f. A Felhasználó tanúsítja, hogy a 14. életévét betöltötte.
g. A Felhasználó vállalja, hogy nem használ az oldalon reklámblokkoló
szoftvert.
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h. A Felhasználó kijelenti, hogy nem küld rövid időn belül aránytalanul
sok, illetve nagy terjedelmű kérelmet a Weboldal felé.
i. Meg általában viselkedj normálisan még akkor is, ha nehezedre
esik. Köszi.
5. A Szolgáltató felelősségének kizárása
a. A szolgáltató nem felelős:
i. A Felhasználók által közzétett tartalomért, illetve az ezekből
következő hátrányokért.
ii. A Szolgáltatás szüneteltetéséből adódó károkért és egyéb
hátrányokért.
iii. A jogsértő tartalom késedelmes eltávolításából eredő
károkért és egyéb hátrányokért.
iv. A Weboldalon található reklámok által okozott károkért és
sérelmekért.
b. A Szolgáltató a Felhasználók által a Weboldalra feltöltött tartalmakat
nem ellenőrzi. Amennyiben valamelyik Felhasználónak jogi
problémája, igénye van, arra az ennek közlését követő 21
munkanapon belül a Szolgáltató reagál.
6. A szerződés megszűnése:
a. A szerződést bármelyik fél felmondhatja azonnali hatállyal.
b. A szerződés megszűnése esetén is hatályban marad annak 3.
bekezdése, illetve a 4. bekezdés d. pontja.
c. A Felhasználó a szerződés megszűnésekor kérheti a Felhasználói
Fiókjának hozzáférhetetlenné tételét, amit a Szolgáltató 21
munkanapon belül elvégez. Ez nem jelenti a Felhasználó korábbi
tevékenységének bármilyen törlését.
7. A Szolgáltató egyéb jogkörei:
a. A Szolgáltató fenntartja a jogot minden tartalom előzetes
figyelmeztetés nélküli törlésére, illetve hozzáférhetetlenné tételére.
b. A Szolgáltató jogsértés észlelése esetén a hatóságokhoz fordulhat,
és a Felhasználó személyes adatait azokkal megoszthatja.
c. A Szolgáltató a jelen szerződést, illetve a Szolgáltató és a
Felhasználó közötti jogviszonyt szabályozó egyéb dokumentumokat
egyoldalúan módosíthatja.
Solymár, 2016 február 29.
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