ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI FELTÉTELEK

1. A Weboldal használatára vonatkozó általános rendelkezések
A BeeTheBest webalkalmazást (a továbbiakban: Webalkalmazás) és az azzal
összefüggő szolgáltatásokat (a továbbiakban együttesen: Weboldal, Szolgáltatás) a
weboldal üzemeltetői: Beliczay Botond Bence, Erdélyi Márton, Márkus Barnabás, Pál
Domonkos és Székely Béla Dániel működtetik (a továbbiakban együttesen:
Szolgáltató). Az itt leírt általános használati feltételek (a továbbiakban: Használati
Feltételek) szabályozzák a jelen Szolgáltatással működtetett Webalkalmazás
felhasználók által történő használatát. A Szolgáltatás bármely részéhez való
hozzáférésével, illetve használatával Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Használati
Feltételekben foglalt rendelkezéseket, valamint azok esetleges jövőbeli módosításait
elolvasta, megértette, és azokat kifejezetten önmagára nézve kötelező erejűnek fogadja
el. A Szolgáltatónak joga van a Használati Feltételek megváltoztatására, frissítésére,
illetve kicserélésére – ilyen változtatás esetén a Szolgáltató 7 napon belül a e-mailben
értesíti a felhasználókat a változtatásokról, valamint feltünteti az érvényes Használati
Feltételek utolsó frissítésének dátumát. Amennyiben Ön nem ért egyet a jelen
Használati Feltételekben foglalt rendelkezések tartalmával, Ön nem jogosult a
Szolgáltatáshoz való hozzáférésre, illetve annak használatára.
2. A Webalkalmazás és a Szolgáltatás leírása
A Webalkalmazás által hozzáférhetővé tett tanulási módszert elsősorban a
Szolgáltatást igénybevevő tanárok közvetítik a diákjaik felé. A Szolgáltatás egy olyan
játékosításon (ún. „gamification”) alapuló motivációs rendszert működtet a
Webalkalmazás keretein belül, amelyben a Szolgáltatást igénybevevő tanár (a
továbbiakban: Felhasználó) egy vizualizált adatbázisba - 18 év alatti diákok esetén
előzetes szülői hozzájárulással - tölti fel a diákjaihoz köthető tanulmányi adatokat. A
diákok, csakúgy mint egy számítógépes szerepjátékban, a tananyagban előírt
témakörökben teljesítendő feladatok abszolválásával szereznek pontokat, s így jutnak
feljebb a Felhasználó által tetszőlegesen meghatározott tanulmányi szinteken. A
megfelelő pontszámok, valamint jelvények begyűjtésével a diákok megszerezhetik az
áhított érdemjegyhez szükséges pontszámokat. A Felhasználó a számítógépes
szerepjátékok mintájára küldetések helyett tantárgyakat, azokon belül témaköröket
(ún. szinteket), illetve különböző teljesítendő feladatokat hozhat létre, melyeket a
diákok valós teljesítményüknek megfelelően érnek el és szereznek meg – tanáruk
ellenjegyzésével (a rendszerben az eredmények csak a Felhasználó által kezelt adatok
alapján kerülhetnek feltüntetésre). A Felhasználó által kezelt adatok csak zártkörűen
hozzáférhetőek, kizárólag a Felhasználó által megküldött hiperhivatkozás követésével.
Az adatvédelmi rendelkezésekről a továbbiakban itt olvashat.
3. Regisztráció

A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztrációval Ön beleegyezik abba, hogy
(i) önmagáról pontos, aktuális és teljes információt köteles szolgáltatni – a
regisztrációs kérdőívnek megfelelően; (ii) köteles gondoskodni a jelszavának, illetve a
regisztrációval létrehozott profil biztonságához szükséges információknak
bizalmasságáról; (iii) a regisztrációval létrehozott profilban foglalt adatokat a
valóságnak aktuálisan megfelelően folyamatosan frissíti; és (iv) hogy a létrehozott
profillal kapcsolatos tevékenységekért teljeskörűen felelősséget vállal.
4. A Felhasználó garanciális kötelezettségei
Ön kijelenti és garantálja a Szolgáltató irányában, hogy a Szolgáltatás használata és az
ahhoz történő hozzáférés során az ehelyütt leírt Használati Feltételeknek és
valamennyi hatályos jogszabálynak megfelelően jár el, beleértve azokat az online
végzett magatartásokat, valamint adat- és információtovábbításokat, amelyeket a
Szolgáltatás igénybevétele útján végez. A Felhasználó továbbá büntetőjogi
felelősségének tudatában kötelezettséget vállal, hogy az általa – a Szolgáltatás
felületére – feltöltött tartalmakkal kapcsolatosan a hatályos polgári és szerzői jogi
szabályozásnak megfelelő jogosultságokkal rendelkezik, valamint hogy azokért
harmadik személyekkel szemben csak és kizárólag ő, mint a tartalmat feltöltő
Felhasználó tartozik felelősséggel.
5. Helytelen használat
Ön a Szolgáltatás használata során nem jogosult feltölteni, megjeleníteni, vagy egyéb
úton közzétenni olyan tartalmakat, amelyek (i) becsületsértőek, rágalmazóak,
gyalázkodóak, fenyegetőek, zaklatóak, gyűlöletkeltőek, támadó jellegűek, vagy
harmadik személyek bárminemű jogait egyéb módon sértik, illetve veszélyeztetik
(beleértve a szerzői jog, védjegyjog, adatvédelmi jog területeit, és a közösségek, illetve
egyének bármely jogát, jogosultságát); vagy amely (ii) a Szolgáltató egyéni megítélése
szerint kifogásolható, vagy amely bármely személyt korlátoz, illetve visszatart a
Szolgáltatás használatától, vagy amely a Szolgáltatást, illetve annak bármely
Felhasználóját bárminemű felelősségre vonásra alkalmas vagy jogsértő módon tüntet
fel.
6. Kártérítési kötelezettség harmadik személyekkel és a Szolgáltatóval szemben
A Szolgáltatás igénybevételével Ön beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatáshoz való
hozzáféréssel, vagy annak használatával összefüggésben keletkező valamennyi
károsodással, követeléssel szemben, illetve az ezek kapcsán felmerülő károkért,
kötelezettségekért kizárólag Ön mint Felhasználó tartozik felelősséggel, ideértve
különösen a jelen Használati Feltételekben foglalt szabályok megsértését. A
Felhasználónak felróható magatartással okozati összefüggésben a Szolgáltatónak
okozott károkért a Felhasználó feltétlen kártérítési felelősséggel tartozik, ideértve az
esetleges bírósági költségeket, ügyvédi díjakat is. Felhasználó teljes mértékben és
kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben
együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Szolgáltató a Szolgáltatás átmeneti vagy végleges szünetelése miatt, illetve a
Szolgátató által kezelt adatok részleges vagy teljes elvesztése miatt semmilyen
felelősséget nem vállal.
7. Szerzői jogok
A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a
Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog
alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a
Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során
megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi
alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal
felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat,
ötletet, megvalósítást).
A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra
mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató
előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli
felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy
letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes
írásbeli engedélyével lehetséges.
A jelen Használati Feltételekben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a
regisztráció, a Szolgáltatás használata, illetve a Használati Feltételek egyetlen
rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Weboldalon szereplő bármely
kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A
Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges
ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a
Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem
használhatók fel vagy hasznosíthatók.
8. Adatvédelem
A Szolgáltatás igénybevételére, illetve használatára vonatkozó magatartási szabályok a
Weboldalon elérhető Adatvédelmi Szabályzat hatálya alá is tartoznak, amely ide
kattintva érhető el. A Szolgáltatás használatával Ön elfogadja az Adatvédelmi
Szabályzatban foglaltakat is.
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