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BNI Connect®
SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

A JELEN HONLAP ÉS SZOFTVER HASZNÁLATA ELŐTT EL KELL FOGADNIA AZ ALÁBBI ÁLTALÁNOS
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉST.
A JELEN SZERZŐDÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK JOGSZABÁLYAINAK MEGFELELŐEN KERÜLT
MEGFOGALMAZÁSRA. AMENNYIBEN A SZERZŐDÉST LEFORDÍTJÁK ÉS A FORDÍTÁS ELTÉR AZ ANGOL
NYELVŰ VÁLTOZATTÓL, AZ ANGOL NYELVŰ VÁLTOZAT TEKINTENDŐ IRÁNYADÓNAK. ÖN TUDOMÁSUL
VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY VOLT ALKALMA LEFORDÍTANI A SZERZŐDÉST, TOVÁBBÁ TUDOMÁSUL
VESZI ÉS ELFOGADJA A SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VALAMENNYI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELT.
A JELEN MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZAT A MAGYAR JOGHOZ IGAZÍTVA KERÜLT ANGOLBÓL
LEFORDÍTÁSRA AZ ANGOL NYELVŰ VÁLTOZAT TARTALMÁRÓL VALÓ TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL.
A BNI Connect Global, LLC és a BNI Global, LLC. (a továbbiakban: BNI) az Ön rendelkezésére bocsátja
ezt a honlapot és a honlaphoz kapcsolódó szolgáltatásokat, amennyiben Ön teljesíti az Általános
Felhasználási Feltételekről szóló szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) rögzített feltételeket.
E honlap részét képezik olyan minihonlapok, amelyeket a franchise-vállalkozók használnak, és
amelyeket részben ellenőrzésük alatt tartanak (például területi és csoporthonlapok). A honlapra való
belépéssel és annak használatával a franchise-vállalkozó elfogadja az alábbi feltételeket, és
tudomásul veszi, hogy a látogatót kötik az Általános Felhasználási Feltételek és az abban foglalt
Adatvédelmi Szabályzat. A látogatói információkhoz hozzáféréssel rendelkező franchise-vállalkozó
magára nézve kötelezőnek ismeri el az Általános Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi
Szabályzatot, úgy, mintha külön szerződést kötne a látogatóval.
A honlap Ön által történő használata tekintetében a BNI és Ön, a látogató közötti kapcsolatra a jelen
szerződés és az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt vagy más módon a szerződés részét képező
feltételek tekintendők irányadónak, továbbá olyan félre vonatkozóan, amellyel a BNI vagy egy
franchise-vállalkozó már szerződéses viszonyban áll, a jelen szerződés kiegészíti az egyéb érvényben
lévő szerződéseket. A HONLAP ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA A JELEN ÁLTALÁNOS
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATBAN FOGLALT FELTÉTELEK ALAPJÁN
JOGI KÖTŐERŐVEL RENDELKEZŐ SZERZŐDÉST HOZ LÉTRE, ÉS ÖN EZENNEL ELFOGADJA AZ ÖSSZES
FENTIEKBEN EMLÍTETT FELTÉTELT. Ön elismeri, hogy elolvasta és tudomásul vette az Általános
Felhasználási Feltételekről szóló szerződésben rögzített feltételeket (és/vagy lehetősége volt tanácsot
kérni), valamint magára nézve kötelezőnek ismeri el annak valamennyi rendelkezését. Amennyiben
nem fogadja el az Általános Felhasználási Feltételeket vagy az Adatvédelmi Szabályzatot, nem
jogosult a honlap vagy a szoftver használatára, és haladéktalanul el kell hagynia ezt az oldalt.
A jelen szerződés szóhasználatában az „Ön“ és az „Öné“ szavak bármely, a BNI honlapjára belépő
vagy a szoftvert használó személyre vonatkoznak. A „mi“, „minket“ és „miénk“ szavak a BNI-ra
vonatkoznak. A szerződésben szereplő és a BNI-ra vonatkozó bizonyos kifejezések a franchisevállalkozókra is vonatkozhatnak.
A BNI jogosult bármikor és saját belátása szerint módosítani vagy aktualizálni a jelen szerződést a
módosított szerződésnek a honlapon való közzétételével. Kérjük, rendszeresen látogasson el erre az

oldalra, hogy értesüljön az esetleges szerződésmódosításokról. Valahányszor módosítást hajtunk
végre, biztosítunk kattintással elfogadható módot is. Amennyiben Ön egy szerződésmódosítás
közzétételét követően használja a honlapot vagy a szoftvert, az a legutolsó szerződésmódosítás
elfogadásának minősül. Amennyiben nem fogadja el a módosításokat, törölnie kell felhasználói
fiókját és tartózkodnia kell a honlap és a szoftver használatától. Amennyiben tovább használja a
honlapot és a szoftvert, az a módosított feltételek elfogadásának minősül.
A BNI továbbá fenntartja a jogot arra, hogy az Ön értesítése nélkül bármikor módosítsa vagy –
ideiglenesen vagy véglegesen – megszüntesse a honlapot (vagy annak bármely részét). Ön elfogadja,
hogy a BNI és a franchise-vállalkozók sem Önnel, sem bármely harmadik féllel szemben nem felelősek
a honlap vagy bármely – alább meghatározott – anyag módosításáért, felfüggesztéséért vagy
megszüntetéséért.
Megjegyezzük továbbá, hogy BNI-tagként, csoportvezetőségi tagként, a csoport vezetőségét
támogató tagként, igazgatóként, igazgatói tanácsadóként, követként, alkalmazottként, önálló
vállalkozóként vagy a BNI-jal szerződéses viszonyban álló egyéb személyként Ön magára kötelezőnek
ismert el egyéb magatartási szabályokat, és a jelen honlapot az említett feltételeknek megfelelő
módon köteles használni.
Amennyiben Ön tevékenységét az Egyesült Államok kereskedelmi zárlata alatt álló országban végzi,
vagy szerepel a megjelölt állampolgárok Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma által vezetett
listáján, nem folytathat kereskedelmi tevékenységet ezen a honlapon. Amennyiben tevékenységét
olyan országban folytatja, amelynek törvényei nem ismerik el a jelen szerződési feltételeket, Ön a
törvény által megengedett legnagyobb mértékben magára kötelezőnek ismeri el a jelen szerződés
rendelkezéseit, és vállalja, hogy a BNI által választott döntőbíró által meghatározott módon
kártalanítja a BNI-t minden olyan rendelkezésért, amelyet nem áll módjában végrehajtani.
A jelen szerződéssel vagy egyéb szerződéseivel kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal
a BNI@BNI.com címen.
A SZERZŐDÉS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ HONLAPOK
A jelen szerződés hatálya alá a BNI.com honlap mellett a BNIConnect.com domainen belül működő
BNI Connect honlappal (a továbbiakban: a honlap), valamint a BNI Connect platformról működő
egyéb kapcsolódó vagy alhonlapokkal kapcsolatos magatartás tartozik. Tájékoztatjuk, hogy
amennyiben Ön a honlapot a BNIConnect.com-tól eltérő domain név begépelésével nyitotta meg, a
jelen felhasználási feltételek Önre is vonatkoznak.

HONLAPHASZNÁLATI ENGEDÉLY
Mindaddig, amíg Ön teljesíti a jelen szerződésben és az annak részét képező valamennyi kapcsolódó
dokumentumban rögzített feltételeket, a BNI korlátozott, visszavonható, nem engedményezhető,
másodlagos felhasználási engedély formájában nem továbbadható és nem kizárólagos engedélyt ad
Önnek a honlap rendes internetböngészőn keresztüli használatára, a honlap és annak teljes,
nyilvános tartalmának és anyagainak megtekintésére. A SZERZŐDÉS BEFOLYÁSOLJA AZ ÖN JOGAIT ÉS
KÖTELEZETTSÉGEIT, EZÉRT KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG. A jelen szerződésben foglalt
feltételek bármely megsértése esetén e korlátozott engedély azonnal megszüntethető. A jelen
szerződés semmilyen egyéb jogot nem biztosít, és nem foglal magában.

A SZERZŐDÉS RÉSZÉT KÉPEZŐ FELTÉTELEK
Az alábbi kiegészítő feltételek a jelen szerződés részét képezik, és a jelen szerződés elfogadásával
Önre nézve is kötelező az alábbi dokumentumokban foglalt valamennyi kiegészítő feltétel:
1. Szerzői Jogi Szabályzat
2. Panaszkezelési Szabályzat (beleértve a védjegyekkel kapcsolatos panaszok kezelését)
3. Adatvédelmi Szabályzat
4. Online Etikai Kódex

HONLAPHASZNÁLATI JOGOSULTSÁG
Az alábbiakban olvashatja a honlaphasználati jogosultság feltételeit, és Ön ezennel szavatolja, hogy
megfelel valamennyi jogosultsági előírásnak.
1. Elmúlt 18 éves;
2. Jelenleg egy BNI-csoport jó hírnévvel rendelkező tagja, aki időben és maradéktalanul megfizette a
BNI-tagságához kapcsolódó valamennyi díjat; vagy a BNI vagy egy franchise-vállalkozás igazgatója,
alkalmazottja vagy alvállalkozója; vagy a BNI jó hírnévvel rendelkező franchise-vállalkozója;
3. Felhasználóként korábban nem távolították el, függesztették fel vagy törölték a honlapról;
4. Nem a BNI versenytársa, nem alkalmazottja, tanácsadója vagy egyéb módon támogatója a BNI
valamely versenytársának; és
5. Rendelkezik a jelen szerződés megkötéséhez szükséges teljes felhatalmazással és képességgel, és a
szerződés megkötése nem sérti az Ön vagy egy harmadik személy bármely egyéb szerződését vagy
jogát.
ADATVÉDELEM
Az <Adatvédelmi Szabályzat> azt írja le, hogyan gyűjtjük össze, dolgozzuk fel, tároljuk és osztjuk meg
az Ön által megadott információkat a BNI webhelyek és szolgáltatások használatakor. Tudomásul
veszi, hogy a Szolgáltatások használatával Ön beleegyezik ezen információk adatgyűjtésébe és
felhasználásába (beleértve az ezen adatoknak az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és /
vagy más országban történő továbbítását is) a BNI, a franchise-k és tagjai, valamint leányvállalatai
számára történő tárolás, feldolgozás és felhasználás céljából.
TARTALOM A SZOLGÁLTATÁSOKON
Ön felelős a BNI honlapok és szolgáltatások használatáért és az Ön által megadott tartalomért,
beleértve az alkalmazandó jogszabályoknak, szabályoknak és előírásoknak való megfelelést. Ne
nyomja meg a „küldés” gombot, hacsak nem áll készen arra, hogy elszámoltatható legyen a
tartalomért.

Az interneten közzétett tartalmakhoz hasonlóan figyelembe kell vennie a tartalom vagy az anyagok
forrását, mielőtt felhasználná vagy támaszkodna rá. A tartalom és a BNI honlapok használata az Ön
felelőssége.
A felhasználók tisztességes, felelősségteljes és üzletszerű magatartást tanúsítanak, és elkerülik a
diskurzív, megtévesztő, félrevezető vagy etikátlan magatartást. Ön kizárólag a weboldalaink, a Blogok
vagy a BNI Connect® eszközén keresztül érkező megjegyzések vagy hozzászólásokért felel. A BNI nem
ellenőrzi a közzétett tartalmat és nem garantálja a tartalom pontosságát, integritását vagy
minőségét. A Webhely vagy a Szolgáltatások használatával olyan tartalmaknak lehet kitéve, amelyek
támadó, illetlen vagy kifogásolható. A BNI semmilyen körülmények között semmilyen módon nem
felelős semmilyen tartalomért, beleértve, de nem kizárólagosan bármilyen tartalmat érintő hibát
vagy mulasztást, vagy bárminemű veszteséget vagy károkat okozhat a közzétett vagy egyéb módon
elérhetővé tett BNI honlapokon vagy a Szolgáltatásokban.
Példák az etikátlan vagy jogellenes tevékenységekre, de nem kizárólag:
• Hamis, félrevezető vagy becsmérlő állítások, beleértve, de nem kizárólag, a BNI-ra vagy annak
kapcsolt jogalanyaira, vagy a BNI honlapok vagy a szolgáltatásokat használó bármely személyre vagy
szervezetre;
• a BNI, a kapcsolt jogalanyok vagy bármely más személy vagy szervezet nevének, logójának,
védjegyének vagy szerzői jog által védett anyagának jogosulatlan használata;
• Szövetségi, állami vagy helyi törvények vagy rendeletek megsértése;

A „spamelés" az elektronikus üzenetküldő rendszerekkel való visszaélés a kéretlen tömeges üzenetek
megkülönböztetés nélküli elküldésére. Míg a spam legelterjedtebb formája az e-mail spam, a
kifejezés hasonló visszaélésekre alkalmazható más médiában, mint például, de nem kizárólag, az
azonnali üzenetküldés, a Usenet hírcsoportok, a webes keresőmotorok, a spamek a blogokban, a wiki
spam, a mobil a telefonos üzenetküldés spam, az internetes fórum spam és a robbantásos faxküldés.
A spamelést a BNI szigorúan tiltja, és a felhasználó fiókjának azonnali megszüntetését eredményezi. A
spamelés az alkalmazandó jogszabályok szerint tiltott is lehet, és polgári vagy büntetőjogi szankciókat
vonhat maga után.
A BNI honlapon keresztül elérhetővé tett szoftverek használatát minden vonatkozó licencszerződés
vagy felhasználói megállapodás, illetve a szoftverhez mellékelt vagy a szoftverhez mellékelt
dokumentáció ("Licencek") szabályozza. Abban az esetben, ha a BNI webhelyen vagy annak
segítségével biztosított szoftver nem rendelkezik licenccel az Ön által a szoftverre vonatkozó
licencfeltételek használatával, akkor a szoftver a következőkre is alkalmazható: (a) a szoftver nem
módosítható vagy módosítható akárhogyan is; és (b) a szoftvert nem lehet „ismételten forgalomba
hozni.”

Ön elfogadja, hogy a BNI honlapokat vagy a szolgáltatásokat nem használja a következőkre:
• a jogellenes, ártalmas, fenyegető, visszaélő, zaklató, rágalmazó, vulgáris, obszcén, becsületsértő,
más magánéletű, gyűlölködő vagy faji, etnikai vagy egyéb módon kifogásolható tartalmak feltöltése,
közzététele, e-mailje, továbbítása vagy más módon történő hozzáférhetővé tétele bármilyen módon
károsítja a kiskorúakat;
• személyeket vagy szervezeteket képvisel, beleértve, de nem kizárólag, a BNI képviselőjét, a fórum
vezetőjét, a vezetőjét vagy a fogadó személyeket, vagy tévesen állítja vagy egyéb módon tévesen
ábrázolja a kapcsolatot egy személy vagy szervezet;
• fejlécek kovácsolása vagy más módon manipulálják az azonosítókat annak érdekében, hogy
elrejtsék a Webhelyen vagy a Szolgáltatásokon keresztül továbbított tartalmak eredetét;
• olyan tartalmak feltöltése, közzététele, e-mailje, továbbítása vagy más módon történő
hozzáférhetővé tétele, amelyeknek nincs jogi joga a rendelkezésre bocsátáshoz;

• olyan tartalmat töltsön fel, helyezzen el, küldjön e-mailt, továbbítson, vagy más módon bocsásson
rendelkezésre, amely sérti bármelyik fél szabadalmát, védjegyét, üzleti titkát, szerzői jogát vagy más
tulajdonjogait;
• kéretlen, vagy nem engedélyezett hirdetések, promóciós anyagok, "levélszemét", "lánclevél"
feltöltése, közzététele, továbbítása vagy más módon történő hozzáférhetővé tétele; vagy bármely
egyéb felhívás vagy promóció;
• a rosszindulatú szoftvereket tartalmazó anyagok feltöltése, közzététele, e-mailje, továbbítása vagy
más módon történő hozzáférhetővé tétele;
• zavarja vagy megzavarja a Honlapot vagy szolgáltatásokat, illetve a Webhelyhez vagy a
Szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszolgálókat vagy hálózatokat;
• megsérti az alkalmazandó törvényeket vagy a hatályos jogszabályokat; vagy
• "titokban követ" vagy más módon zaklatni egy másik személyt.

A BNI-nak jogában áll (de nem kötelessége) saját belátása szerint megvizsgálni, megtagadni,
áthelyezni vagy eltávolítani a tartalomra vonatkozó vagy egyéb módon kifogásolható tartalmat.
Ön visel minden olyan kockázatot, amely a BNI honlapok bármely tartalmának használatával
kapcsolatos, vagy a Szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, beleértve az ilyen tartalmak pontosságára,
teljességére vagy hasznosságára való hivatkozást.
Ön tudomásul veszi, hogy a BNI hozzáférhet, megőrzi és nyilvánosságra hozhatja fiókadatait és
tartalmát, amennyiben ezt törvény vagy jogszabályi előírások követelik meg, vagy jóhiszeműen úgy
vélik, hogy az ilyen hozzáférés megőrzése vagy nyilvánosságra hozatala indokoltan szükséges ahhoz,
hogy: a) megfeleljen a jogi eljárásnak; b) érvényt szerezzen e szabályzat rendelkezéseinek; c)
válaszoljon arra a követelésre, hogy bármely tartalom sérti a harmadik felek jogait; d) válaszol az
ügyfélszolgálat iránti kérelmére; vagy e) védi a BNI, a felhasználók és a nyilvánosság jogait, tulajdonát
vagy személyes biztonságát.
A Szolgáltatás keretében megtestesített Szolgáltatások és szoftverek olyan biztonsági elemeket is
tartalmazhatnak, amelyek lehetővé teszik a digitális anyagok védelmét. Ezeknek az anyagoknak a
használata a BNI és / vagy technológiai szolgáltatói által meghatározott használati szabályoktól függ.
A BNI „internetes közvetítő szolgáltató”, és a BNI nem felelős a felhasználók tartalmáért. Internetes
közvetítő szolgáltatóként a BNI nem felügyelheti és nem ellenőrizheti a BNI honlapokon keresztül
közzétett tartalmat. Ez azt jelenti, hogy a BNI nem támogatja, képviseli, ellenőrizze vagy garantálja a
BNI honlapokon és szolgáltatásokon keresztül közzétett tartalom vagy kommunikáció teljességét,
valósághűségét, pontosságát vagy megbízhatóságát, illetve nem támogatja a BNI honlapokon és
szolgáltatásokon keresztül kifejtett véleményeket. Ez azt jelenti, hogy olyan tartalmat olvashat vagy
tekinthet meg, amely sértő, hamis, félrevezető, megtévesztő vagy egyébként nem megfelelő, vagy
esetenként rosszul jelölt bejegyzéseket tartalmaz.

A BNI szellemi alkotások jogosultja, és ismeri a szellemi alkotások fejlesztésében és fenntartásában
felmerülő költségeket és kiadásokat. A BNI tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogát is, és
elvárja, hogy a BNI webhelyek és szolgáltatások felhasználói is ugyanezt tegyék. Fenntartjuk
magunknak a jogot, hogy a tartalom megsemmisítését előzetes értesítés nélkül eltávolítsuk, saját
belátás szerint és felelősség nélkül. Válaszolunk az állítólagos szerzői jogsértésről szóló értesítésekre,
amelyek megfelelnek az alkalmazandó jognak, és amelyeket számunkra megfelelő módon nyújtunk,
amint azt a Digitális Évezred Szerzői Jogi Törvény ("DMCA") szerzői jogsértési jelentésében és a
„Counter Notice” űrlapokban összegezzük. Itt megtalálja a BNI utasításait a szerzői jog
megsértésének bejelentésére, és válaszol a mások által ellenvetett jogsértésekre. Válaszolunk az
állítólagos védjegyre és egyéb szellemi tulajdon megsértésére vonatkozó értesítésekre, amelyek
megfelelnek az alkalmazandó jognak, és amelyeket a Védjegybitorlási jelentésünkben és a Counter
Notice-formanyomtatványokban leírtak szerint megfelelően átadnak nekünk. Itt megtalálja a BNI
utasításait a védjegybitorlás bejelentésére, és válaszol a másokkal szembeni jogsértésekre.

JOGOSULTSÁGOK
Ön felelős a BNI webhelyek és szolgáltatásokon keresztül benyújtott vagy közzétett adatokért. Ez
lehet a véleménynyilvánítás, fotók, videók, logók és bármilyen más dolog, amelyet el lehet küldeni a
BNI webhelyek és szolgáltatások segítségével.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor a BNI webhelyek és szolgáltatások révén küldi el a tartalmat, a
BNI számára a BNI üzleti érdekeinek felhasználásához világszerte, nem kizárólagos, jogdíjmentes
licencet ad. Ön tudomásul veszi, hogy a benyújtott tartalom, valamint bármely más meglévő tartalom
bármelyike felhasználható a BNI-tagokkal kapcsolatos kapcsolatok / hálózati információk
("kapcsolatadatok") létrehozására. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kapcsolati adatok
kizárólag a BNI tulajdonában vannak, és Ön vagy bárki más nem használhatja ezt a kapcsolati adatot a
BNI kifejezett írásbeli beleegyezése nélkül.
Ennek megfelelően a BNI tulajdonosa a tagsági kapcsolatnak és a kapcsolati adatoknak.
Hasonlóképpen, ha Ön BNI-franchise, akkor Ön tudomásul veszi, hogy megoszthatja
teljesítményadatait más franchise-okkal, és hogy a kapcsolati adatok hasonlóképpen megoszthatók.

A HONLAP ELÉRHETŐSÉGE ÉS HASZNÁLATA
Míg a BNI jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a honlap mindig elérhető legyen, nem
vállal szavatosságot, hogy a honlaphoz való hozzáférés megszakítás nélküli és hibáktól mentes lesz,
továbbá nem vállal szavatosságot azért, hogy a felhasználók bármikor hozzáférhetnek vagy
használhatják a honlap valamennyi szolgáltatását.
A BNI jogosult saját belátása szerint bármikor módosítani, felfüggeszteni vagy megszüntetni a honlap
bármely (vagy valamennyi) elemét, beleértve a honlap bármely szolgáltatásának vagy az Ön
felhasználói fiókjának elérhetőségét. A BNI-nak jogában áll értesítés vagy felelősségvállalás nélkül
korlátozni a honlap bizonyos szolgáltatásaihoz vagy részeihez való hozzáférést vagy azok használatát,
vagy korlátozni az Ön hozzáférését a honlap bármely vagy valamennyi részéhez. Tilos megkísérelni
vagy ténylegesen hozzáférni a honlap azon részeihez, amelyek megtekintésére nincs engedélye.
A honlap célja az, hogy a BNI franchise-vállalkozóinak, azok alkalmazottainak, igazgatóinak/igazgatói
tanácsadóinak és tagjainak nyújtson olyan szolgáltatást, amely megkönnyíti számukra kapcsolatok
kiépítését a többi BNI-taggal. A honlap nem konkrét termékek vagy szolgáltatások értékesítését célzó
marketingeszköz (ez alól kivételt képeznek a BNI bannerhirdetései és az általa jóváhagyott
bannerhirdetések), továbbá szigorúan tilos a honlapot a BNI írásbeli hozzájárulása nélkül a többi
felhasználónak szóló kereskedelmiajánlat-tételre használni a honlap keretein belül vagy azon kívül. Az
üzenetszórás és a kéretlen üzenetek küldése kifejezetten tilos. A kereskedelmiajánlat-tételt szolgáló
adatbányászat, adatkinyerés vagy keresőrobot használata szintén kifejezetten tilos. Ha kérdése van
egy adott gyakorlat elfogadhatóságával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a BNI-jal a
BNI@BNI.com címen.
A BNI nem köteles karbantartani a honlapot vagy bármely olyan információt, tartalmat, kérelmet,
anyagot vagy egyéb anyagot, amelyet Ön nyújt be, tesz közzé vagy tesz elérhetővé a honlap számára,

vagy egyéb módon hozzáférhetővé a honlapon. A BNI fenntartja a jogot arra, hogy bármikor a
felhasználó értesítésével vagy anélkül visszatartson, eltávolítson és/vagy töröljön bármilyen ilyen
jellegű anyagot, amely a honlapon szerepel, elérhető, vagy amelyet Ön tett fel felhasználói fiókjában.
A kétségek elkerülése végett megjegyezzük, hogy a BNI nem köteles tárolni, kezelni vagy Önnek
másolatot adni azon információkból, tartalomból, szolgáltatott adatokból, anyagokból vagy egyéb
anyagokból, amelyeket Ön vagy bármely más felhasználó bármilyen módon feltölt a honlapra.
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a BNI és/vagy a franchise-vállalkozó a honlappal kapcsolatos
fontos értesítéseket vagy egyéb információkat küldhet Önnek e-mailben vagy egyéb úton, például
mobiltelefonon, egyéb kézi készüléken vagy faxon keresztül. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a
BNI-t és a franchise-vállalkozót nem terheli ahhoz kapcsolódó vagy abból származó felelősség, hogy
Ön elmulasztja pontosan vagy naprakészen feltüntetni kapcsolattartási adatait vagy egyéb
profiladatait vagy nem kap meg valamely lényeges vagy kulcsfontosságú információt a honlapról.

A SZERZŐDÉS VÉGREHAJTÁSA
A BNI jogosult a jelen szerződés bejelentett, állítólagos vagy gyanított megszegését kivizsgálni és saját
belátása szerint megtenni a megfelelő lépéseket. E lépések keretében a BNI jogosult az érintett
felhasználót bármikor figyelmeztetésben részesíteni, a honlaphoz való hozzáférését felfüggeszteni
vagy megszüntetni. A BNI fenntartja a jogot, hogy - a jelen szerződési feltételek megszegéséből
fakadó végrehajtással felmerülő költségeket érvényesítse.
A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
A honlapszolgáltatást a BNI a franchise-vállalkozókkal kötött szerződés keretében nyújtja. A honlap
használata nem tartozik a BNI-tagság-ból eredő jogok közé, és a BNI jogosult bármikor, bármilyen
oknál fogva, saját belátása szerint visszavonni a honlap használatára vonatkozó jogokat vagy
előjogokat. A honlaphasználati engedély visszavonása független a BNI vagy a franchise-vállalkozó egy
helyi csoportban való tagságról vagy a BNI-ban való bármely egyéb részvételéről szóló határozatának
meghozatalától.
A jelen szerződést mind Ön, mind a BNI jogosult bármikor megszüntetni a megszüntetés okának
megjelölésével vagy anélkül. Amennyiben a szerződés megszüntetésére a BNI részéről kerül sor, a
megszűnés az Ön értesítésével válik hatályossá. Amennyiben Ön szünteti meg a szerződést, annak
megszűnése a BNI-nak küldött értesítést követően válik hatályossá; mindazonáltal a BNI jogosult a
jelen szerződésnek megfelelően megtartani és használni az Ön adatait. Amennyiben meg kívánja
szüntetni honlaptagságát, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a BNI@BNI.com címen. Amennyiben
Ön bármikor megszünteti BNI-tagságát, egyben a jelen szerződés is megszűnik, és a BNI jogosult a
honlapról törölni az Ön felhasználói fiókját, valamint megakadályozni azt, hogy Ön a jövőben
használja vagy hozzáférjen a honlaphoz. Az előbb felsorolt jogok korlátozása nélkül és a szerzői
jogokra és védjegyekre vonatkozó irányelvekkel [link] összhangban a BNI megszünteti azon
felhasználók tagságát, akik ismételten megszegik a BNI Online Etikai Kódexének előírásait, továbbá
akik megsértik az Egyesült Államok szerzői jogokról szóló törvényét.
A jelen szerződés megszűnésekor az Ön által a BNI-ra engedményezett és a tartalomhoz, szolgáltatott
anyagokhoz, anyagokhoz és egyéb információkhoz fűződő jogok – különösen, de nem kizárólagosan a
szerzői jogokra vagy egyéb szellemi tulajdonjogokra vonatkozó engedélyek – fennmaradnak.
Harmadik fél kedvezményezettjei

Ön elfogadja, hogy ezen Felhasználási feltételek nem vonatkoznak az Ön és az Apple®, a Google®
vagy bármely más harmadik fél közötti jogviszonyra. A BNI megadja Önnek a jogot arra, hogy a BNIwebhelyeket olyan iOS vagy Android termékre használja, amely Ön tulajdonában vagy ellenőrzése
alatt áll, és ahogy az ilyen termék vonatkozó használati szabályai lehetővé teszik. Abban az esetben,
ha a BNI-helyek nem felelnek meg az alkalmazandó jótállásnak, értesítheti az Apple®-t, a Google®-t
vagy más vonatkozó harmadik felet, hogy kérje a BNI-helyek vásárlási árának visszatérítését, ha van
ilyen - az alkalmazandó jog által megengedett legnagyobb mértékben. A BNI fenntartja és biztosítja a
BNI honlapokat. Ha bármilyen szellemi tulajdon vagy egyéb követelés áll fenn a BNI webhelyekkel
kapcsolatban, kérjük, írjon a BNI-t a legal@bni.com címre.
Az Apple®, a Google® vagy más vonatkozó harmadik fél és leányvállalatai ezen Felhasználási
Feltételek és Adatvédelmi Szabályzat tekintetében harmadik félnek minősülnek, és az Ön
elfogadásakor ezeknek a harmadik féltől származó kedvezményezetteknek joguk van (és úgy tekintik,
hogy elfogadták a jogot), hogy érvényesítsék ezeket Ön ellen.
MINDEN EGYÉB FELTÉTEL
A következő további feltételek mind a BNI Connect® Mobile App, mind a BNI Connect® weboldal
használatára vonatkoznak.
A. Díjak és kifizetések
Ha úgy dönt, hogy BNI-tagként csatlakozik a BNI-hoz, akkor a BNI hozzáférést biztosít a BNI
honlapokhoz, és Ön vállalja, hogy a tagsággal kapcsolatos minden díjat fizet. Továbbá, a BNI
Connect® webhelyek csak akkor állnak rendelkezésre, ha a BNI tagsága aktiv.
Szolgáltatás megrendelésekor lehetősége van arra, hogy ellenőrizze és elfogadja a felszámítandó
díjakat. Az árak, a rendelkezésre állás és az egyéb vásárlási feltételek változhatnak. A BNI fenntartja
magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megszünteti vagy megváltoztatja a BNI-helyeken és
azon kívül kínált szolgáltatások specifikációit és árait, anélkül, hogy bármilyen kötelezettséget vállalna
Önnel szemben. Minden díj adóköteles lehet.
Ön felelős a valós, pontos, aktuális és teljes információ biztosításáért, amikor a szolgáltatásokat a
BNI-webhelyeken keresztül vagy más módon megrendeli. Ha a BNI-webhelyeket vagy egyéb
eszközöket használja a szolgáltatás megvásárlására, akkor a megrendelés elfogadását megelőzően be
kell fizetni. BNI-nak szüksége lehet az általa megadott adatok ellenőrzésére, mielőtt a BNI elfogadja a
megrendelést, és bármikor megszüntetheti vagy korlátozhatja a megrendelését. Az alkalmazandó
tagsági szabályok szerint, ha a fizetés már megtörtént, és a megrendelést törölték vagy korlátozzák, a
BNI visszatérít minden olyan fizetést, amelyet a szolgáltatás megszüntetéséért vagy korlátozásáért
nem kézbesítettek, ugyanazon a pályázaton, mint az eredeti Vásárlás.
Ha valamilyen oknál fogva a hitelkártya-vállalata visszautasítja vagy más módon megtagadja a
megvásárolt szolgáltatásért járó tartozás megfizetését, akkor Ön egyetért azzal, hogy lehetőség
szerint felfüggesztjük vagy megszüntetjük a szolgáltatás teljesítését, és megköveteljük, a felmerült
összegeket (beleértve a harmadik felet terhelő díjakat vagy büntetéseket) más elfogadható módon.
Abban az esetben, ha az esedékes egyenlegek behajtásához jogi lépésekre van szükség, Ön vállalja,
hogy megtéríti nekünk az esedékes összegek behajtása során felmerült költségeinket, beleértve az
ügyvédi díjakat és más jogi kiadásokat.
A BNI honlapokon keresztül történő más termékek és szolgáltatások vásárlása a vásárlás
időpontjában bemutatott egyéb feltételek függvényében történhet.

B. Automatikus lekérdezés tilalma.
Ön nem küldhet semmilyen típusú automatizált lekérdezéseket a BNI honlapokhoz vagy
rendszereihez a BNI előzetes írásbeli engedélye nélkül.

C. Jogszavatosság.
Az Ön által benyújtott minden egyes információra és / vagy tartalomra vonatkozóan Ön kijelenti és
szavatolja, hogy: (i) Önnek joga van a tartalomnak a BNI-hoz való benyújtására és a fent megadott
engedélyek megadására; (ii) a BNI-nak nem kell engedélyt szereznie harmadik féltől, és nem fizet
harmadik személynek jogdíjat; (iii) a tartalom nem sérti a harmadik felek jogait, beleértve a szellemi
tulajdonjogokat és az adatvédelmi jogokat; és (iv) a tartalom megfelel a jelen Felhasználási
feltételeknek és az alkalmazandó jogszabályoknak. Ha információt és / vagy tartalmat küld (pl.
Látogatók száma vagy egy Ajánlás kapcsolatfelvételi adatai), Ön szavatolja, (a) az ilyen harmadik fél
hozzájárulását biztosította az információk ésszerűen várt (és bármely eseményt, amennyiben Ön
beleegyezett a saját adatainak felhasználásához), (b) átadja és biztosítja az ilyen harmadik felek
megsértéséről szóló értesítést, és (c) a BNI-t a a harmadik fél módosítani kívánja, visszavonja,
hozzájárulását adja, megváltoztatja, eltávolítja vagy más módon gyakorolja adatainak adatvédelmi
jogait az információ felhasználásával kapcsolatban.

A BNI SZELLEMI TULAJDONJOGAI
Az anyagok, a honlap és annak letölthető tartalma az Egyesült Államok és a világ egyéb jogrendszerei
szerzői jogi törvényeinek védelmét élvezi. Ön elismeri, hogy míg a honlapon elérhető anyagok egy
része nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származik, ezen anyagok összeállítása a BNI védelmet
érdemlő tevékenységének és megnyilvánulásának minősül, és Ön vállalja, hogy ezt nem vonja
kétségbe.
Ön jogosult a honlap bármely részét személyes, nem üzleti célra kinyomtatni és/vagy letölteni,
azonban nem jogosult a BNI kifejezett írásbeli beleegyezése nélkül más célra lemásolni, terjeszteni,
kereskedelmi forgalomba hozni vagy más módon hasznosítani az anyagok vagy a honlap valamely
részét, továbbá nem jogosult semmilyen célból módosítani a honlap bármely részét. A BNI Általános
Felhasználási Feltételeinek elfogadása és a BNI kifejezett írásbeli engedélyének megszerzése nélkül
szigorúan tilos a honlap bármely részét egy másik műbe belefoglalni nyomtatott, elektronikus vagy
más formában, vagy egy másik honlapba beilleszteni hivatkozás, keretbe foglalás, befűzött kapcsolás
formájában vagy más módon. Ezenkívül Ön nem jogosult eltávolítani semmilyen védjegyre, szerzői
jogra vagy egyéb jogra vonatkozó és a honlapon szereplő közleményt.
A honlapon használt vagy megjelenített, a BNI-hoz tartozó védjegyek, szolgáltatási védjegyek, logók
és egyéb ábrák a BNI tulajdonát képező védjegynek és/vagy szolgáltatási védjegynek minősülnek. A
BNI előzetes kifejezett írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos a szerzői jogi védelem alatt álló
művek, védjegyek vagy szolgáltatási védjegyek bármilyen jellegű felhasználása, ideértve azok
sokszorosítását, módosítását, terjesztését vagy újbóli közzétételét. A honlapon használt egyéb,
szerzői jogi védelem alatt álló művek, védjegyek, szolgáltatási védjegyek, kereskedelmi nevek és
vállalati logók saját tulajdonosuk tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva. Valamely harmadik fél
védjegyének megjelenése nem jelenti azt, hogy a BNI használati jogot biztosít az érintett harmadik
félnek, támogatja, üzleti vagy hasonló jellegű kapcsolatban áll vele.
A honlap tájékoztatási célból tartalmazhat mintákat a BNI programjaiból. E programok nem
használhatóak fel kereskedelmi célokra. Továbbá bizonyos technológiák és programok szellemi jogi
védelmet élvezhetnek, és ezek jogosulatlan felhasználása szigorúan tilos.
SZERZŐI JOG
A DMCA védelmet biztosít a BNI-nak a weboldalaink felhasználóinak belátásán alapuló online
anyagokkal kapcsolatban. Ha szerzői jog tulajdonosa vagy, és úgy véli, hogy webhelyünk bármely

tartalma megsérti a szerzői jogait, akkor értesítheti bennünket a Szerzői jog megsértése bejelentése
űrlap kitöltésével és elküldve a következő címre:
BNI Global, LLC
Attn: General Counsel
11526 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
• az állítólagos jogsértés és a szerzői jogi védelem alatt álló mű konkrét leírása;
• a jogsértő anyagok pontos helyét a webhelyen;
• az Ön kapcsolattartási adatai; és
• a szerzői jogok tulajdonosának nevében eljáró személy nyilatkozata, amely igazolja, hogy a
megadott információ igaz és helyes.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS A SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA
A BNI, BESZÁLLÍTÓI VAGY A HONLAPON EMLÍTÉSRE KERÜLŐ HARMADIK SZEMÉLYEK SEMMILYEN
ESETBEN SEM FELELŐSEK A HONLAP VAGY A RAJTA SZEREPLŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK
ÖN VAGY MÁS SZEMÉLYEK ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL VAGY HOZZÁFÉRÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKÉRT. A
BNI NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT, HOGY A HONLAPHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI
VAGY HIBÁKTÓL MENTES LESZ. A BNI ELHÁRÍT MINDEN, A HONLAP HIBÁS MŰKÖDÉSÉBŐL,
KORLÁTOZOTT HOZZÁFÉRÉSÉBŐL VAGY MEGSZAKÍTÁSÁBÓL FAKADÓ FELELŐSSÉGET. TOVÁBBÁ A BNI
NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT AZÉRT, HOGY AZ ÁLTALA BÁRMELY SZEMÉLYNEK A HONLAPON
KERESZTÜL SZOLGÁLTATOTT INFORMÁCIÓI PONTOSAK VAGY MEGFELELNEK A VALÓSÁGNAK. A BNI
NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT, HOGY A HONLAP ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA NEM SÉRTI MÁSOK
JOGAIT. SEM A BNI-T, SEM A HONLAP LÉTREHOZATALÁBAN, FEJLESZTÉSÉBEN VAGY
ÜZEMELTETÉSÉBEN RÉSZT VEVŐ BÁRMELY MÁS FELET NEM TERHEL FELELŐSSÉG A HONLAP, VAGY A
HONLAPON SZEREPLŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL VAGY
HOZZÁFÉRÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYKÉNT ELŐÁLLÓ,
KÜLÖNLEGES VAGY BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉSÉRT. AMENNYIBEN NEM ELÉGEDETT A HONLAPPAL VAGY
AZ ANYAGOKKAL, ANNYIT TEHET, HOGY NEM HASZNÁLJA TOVÁBB A HONLAPOT VAGY A RAJTA
SZEREPLŐ ANYAGOKAT.
A BNI NEM KÖTELES ELLENŐRIZNI A HONLAPOT VAGY A HONLAPON KÍNÁLT SZOLGÁLTATÁSOKAT
HASZNÁLÓ FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYAZONOSSÁGÁT, TOVÁBBÁ NEM KÖTELES FIGYELEMMEL KÍSÉRNI
A TÖBBI FELHASZNÁLÓ HONLAPHASZNÁLATÁT. A BNI-T NEM TERHELI FELELŐSSÉG A
SZEMÉLYAZONOSSÁG-LOPÁSOKÉRT VAGY AZ ÖN SZEMÉLYAZONOSSÁGÁVAL VAGY INFORMÁCIÓIVAL
VALÓ EGYÉB VISSZAÉLÉSÉRT.
AZ ELŐBBIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL ÉS A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTÁGABB ÉRTELEMBEN
A HONLAPON MINDEN A MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN KERÜL SZOLGÁLTATÁSRA, ÉS A BNI A
HONLAPPAL, ANNAK TARTALMÁVAL ÉS A HONLAPON KERESZTÜL NYÚJTOTT TERMÉKEKKEL VAGY
SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY
HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT, A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL IDEÉRTVE A PIACKÉPESSÉGRE,
ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT.
AMENNYIBEN ÖN NEM ELÉGEDETT VAGY ÚGY VÉLI, HOGY A BNI, A HONLAP VAGY BÁRMELY, A BNIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÉNYEZŐ ÁLTAL KÁR ÉRTE, JOGOSULT KILÉPNI A BNI-BÓL, FELMONDANI

HONLAPTAGSÁGÁT ÉS MEGSZÜNTETNI A SZERZŐDÉST; AZ ILYEN MEGSZÜNTETÉS AZ EGYETLEN ÉS
KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLAT AZ ÖN SZÁMÁRA.
A fent leírtak ellenére amennyiben egy bíróság azt állapítja meg, hogy a fenti jogi nyilatkozatok nem
végrehajthatóak, a felek megállapodnak arról, hogy sem a BNI, sem leányvállalatai, tagvállalatai,
alkalmazottai, részvényesei vagy igazgatói (vagy látogatók esetében a franchise-vállalkozók) nem
felelősek (1) az Ön által az egy éves BNI-tagságért fizetett tagdíj összegét meghaladó bármely
kártérítésért, vagy (2) olyan, Önt vagy harmadik személyt érintő közvetett, esetleges, büntető,
rendkívüli vagy következménykárért fizetendő kártérítésért vagy használati érték elvesztéséért,
bevételkiesésért, elmaradt haszonért vagy elveszett adatokért, amelyek abból fakadnak, hogy Ön
használta a honlapot vagy a honlapon található szolgáltatásokat, tartalmat, szolgáltatott anyagokat,
anyagokat vagy egyéb információkat, megnyitotta vagy a honlapról letöltötte őket; még abban az
esetben is, ha a BNI-nak tudomása van az említett károk lehetőségéről vagy tájékoztatták róla. E
korlátozás alkalmazandó függetlenül az Ön igényének alapjától vagy attól, hogy az itt rögzített
jogorvoslatok elérik-e alapvető céljukat. Ön elismeri, hogy a jelen szerződést üzleti ügyfélként és nem
egyedi fogyasztóként kötötte meg.
E korlátozás nem alkalmazandó olyan károkra, melyeket a BNI szándékosan és tudatosan, a jelen
szerződés vagy a jelen szerződésben ki nem zárható jogszabályok megszegésével okoz Önnek.
KÉRTÉRÍTÉS
Ön vállalja, hogy a BNI-t, tagvállalatait és beszállítóit, továbbá valamennyi partnerüket,
alkalmazottjukat, követüket és képviselőjüket (és amennyiben van, franchise-vállalkozójukat)
megvédi, kártalanítja és mentesíti minden olyan igénnyel, veszteséggel, költséggel, kárral,
felelősséggel és kiadással –különösen, de nem kizárólagosan ügyvédi díjakkal – kapcsolatban,
amelyek az alábbi tényezőkből fakadnak:







az Ön honlappal kapcsolatos tevékenysége;
az Ön szerződésszegése;
az anyagok Ön általi nem rendeltetésszerű vagy jogosulatlan használata;
a honlapon található szoftver vagy információk használatához kapcsolódó, általa okozott
vagy elősegített olyan magatartás, tevékenység vagy cselekedet, amely bármely állami,
szövetségi jogszabály vagy szokásjog értelmében törvényellenes vagy illegális, vagy sérti
valamely személy vagy szervezet jogait;
olyan állítás, amely szerint az Ön által a honlapon keresztül vagy azzal kapcsolatban
közvetített vagy közvetíteni kívánt tartalom – ideértve a teljesség igénye nélkül bármely Ön
által szolgáltatott, közzétett vagy más módon hozzáférhetővé tett tartalmat vagy
szolgáltatott anyagot – sérti egy harmadik fél szellemi tulajdonjogát, személyes adatainak
védelméhez való vagy egyéb jogát.

Amennyiben Ön önként átadja másnak a felhasználónevét, jelszavát vagy tagsági adatait,
köteles felelősséget vállalni a másik fél cselekedeteiért.
FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
A BNI honlapok és szolgáltatások vonatkozásában a BNI semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos
szavatosságot vagy jótállást nem nyújt az oldalról, a Szolgáltatásokról vagy azok tartalmáról. Az
alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben a BNI kizárja szavatosságot és
jótállást:

• az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a címre és a jogsérelemre vonatkozó minden
vélelmezett garanciát;
• Hogy a webhely vagy a szolgáltatások megfelelnek az Ön igényeinek, mindig elérhetőek lesznek,
hozzáférhetőek, megszakítás nélkül, időben, biztonságosak vagy hibamentesen működnek;
• hogy a Honlapon szereplő információk, tartalmak valósak;
• a kereskedelem vagy a kereskedelem során felmerülő bármilyen vélelmezett garancia; és
• minden kötelezettség, felelősség, jog, követelés vagy megtérítés, függetlenül attól, hogy a BNI
gondatlanságából származik vagy sem.

MÁS HONLAPOKRA MUTATÓ LINKEK
A honlap tartalmazhat más honlapokra mutató linkeket (a továbbiakban: harmadik személyek
honlapjai). E linkek kizárólag a felhasználóink kényelmének érdekében szerepelnek a honlapon. A BNI
nem támogatja, és nem hagyja jóvá a harmadik felek honlapjain szereplő információkat vagy a rajtuk
reklámozott termékeket vagy szolgáltatásokat, továbbá nem ellenőrzi azok pontosságát. Amennyiben
Ön úgy dönt, hogy elhagyja a honlapot és ellátogat harmadik személyek honlapjaira, vagy e
honlapokról alkalmazásokat, szoftvereket telepít vagy tartalmat tölt le, mindezt a saját felelősségére
teszi. Ha a honlapon elhelyezett linken keresztül ellátogat egy harmadik személy honlapjára, már
nem a honlap Adatvédelmi Szabályzata vagy Általános Felhasználási Feltételei vonatkoznak Önre,
hanem a harmadik személy honlapjának Általános Felhasználási Feltételei és Adatvédelmi
Szabályzata. Javasoljuk, hogy olvassa át a feltételeket – köztük a személyes adatok védelmére és
adatgyűjtési gyakorlatra vonatkozó feltételeket –, amelyek azon honlapok használata során
alkalmazandóak, amelyekre a honlapról navigál tovább, vagy amelyek a harmadik fél honlapjáról
telepített vagy használt alkalmazásokra vonatkoznak. A harmadik fél honlapjával kapcsolatos
kérdéseikkel forduljanak közvetlenül a harmadik fél honlapjához. A BNI-t nem terheli felelősség a
harmadik fél honlapjához kapcsolódó cselekményekért.

ÉRTESÍTÉSEK ELEKTRONIKUS KÉZBESÍTÉSE
A BNI honlapok vagy a Szolgáltatások használatával Ön beleegyezik abba, hogy elektronikus úton
fogadja a BNI-től minden olyan kommunikációt, beleértve a hirdetményeket, megállapodásokat,
törvényileg előírt közzétételeket vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb információkat. Ha Ön
szeretné visszavonni a beleegyezését a hirdetések elektronikus úton történő kézhezvételére, akkor
meg kell szakítania a Honlap és a Szolgáltatások használatát.
JOGHATÓSÁG ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG
A BNI-honlapokat a BNI hozza létre, működteti és irányítja Észak-Karolinában, az Egyesült
Államokban. Az Észak-Karolinai Állam törvényei szabályozzák ezt a szabályozást kizárólagosan. A jelen
Felhasználási Feltételekben felmerülő bármely keresetet kizárólag Észak-Karolina, Mecklenburg
megyében található bíróságon lehet benyújtani, amely kizárólagos illetékességgel bír, és Ön
hozzájárul az ilyen bíróságok kizárólagos joghatóságához.

ELVÁLASZTHATÓSÁG
Abban az esetben, ha a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését érvénytelennek vagy
végrehajthatatlannak tartják, a jelen Felhasználási Feltételek maradék rendelkezései teljes hatályban
maradnak.
JOGLEMONDÁS
A BNI nem tekinthető úgy, hogy lemondott a jelen Felhasználási Feltételekben leírt jogokról vagy
jogorvoslatról, kivéve, ha a lemondást írásban és a BNI aláírta. A jogaink vagy jogorvoslataink
gyakorlása során bekövetkező késedelem vagy mulasztás nem akadályozza vagy értelmezhető
lemondásnak. A jog vagy jogorvoslat egyetlen vagy részleges gyakorlása nem zárja ki más jog vagy
jogorvoslat további gyakorlásának lehetőségét. Ha nem teljesítjük a jelen Felhasználási Feltételek
bármely rendelkezésének szigorú végrehajtását, akkor ez nem jelenti a BNI joga alóli felmentést a
későbbiekben az ilyen rendelkezés végrehajtására vagy a jelen Felhasználási Feltételek egyéb
rendelkezéseire.
A FELEK KAPCSOLATA
A BNI nem egy ügynök, vagyonkezelő, megbízottja vagy képviselője. A jelen Felhasználási
Feltételekben kifejezett vagy nem feltett semmilyen rendelkezés nem értelmezhető vagy
értelmezhető úgy, hogy a felektől eltérő személyeknek bármely, a jelen Felhasználási Feltételekben
foglalt vagy azzal kapcsolatos jogi vagy méltányos jogot, jogorvoslatot vagy követelést jelent. Ez a
Felhasználási Feltételek kizárólag Önre és a BNI-ra vonatkozik.
VISZONTELADÁSI TILALOM
Ön vállalja, hogy a webhely bármely részét sem kereskedelmi, eladási, reprodukálási, másolati,
terjesztési, másolási vagy felhasználási célú kereskedelmi célokra nem használja fel, illetve nem
használja vagy hozzáfér az ezen a webhelyen keresztül biztosított webhelyhez, jelen Felhasználási
Feltételekben biztosított korlátozott jogokon túlmenően.
VIS MAIOR
Az alkalmazandó jogszabályok által biztosított bármilyen kifogás mellett a weboldalunkon keresztül
elérhető Szolgáltatások nem teljesítésével vagy késedelmes szállításával kapcsolatos felelősségünk
alól mentes az ésszerű ellenőrzést meghaladó eseményektől, függetlenül attól, hogy előrelátható-e
bármelyik fél, de nem a munkahelyi zavarokra, a háborúra, a tűzre, a balesetre, a kedvezőtlen
időjárásra, a szállítás biztonságosságára, a kormányzati aktusra vagy a szabályozásra, valamint más
okokra vagy eseményekre, amelyek ésszerű ellenőrzés alatt állnak, akár a fent felsoroltakhoz
hasonlóak, akár nem.

Hatályos / Utolsó frissítés: 2017 november 21.
Ezen Felhasználási Feltételek az Ön és a BNI Global, LLC, 11525 N Community House Road, Suite 475,
Charlotte, NC 28277 USA és a BNI Connect Global LLC leányvállalata között létrejött megállapodás.
Ha kérdése van ezekkel a szolgáltatással kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot:
legal@bni.com-on.
© 2017 BNI Global LLC. Minden jog fenntartva.

PANASZKEZELÉSI IRÁNYELVEK (BELEÉRTVE A VÉDJEGYEK ÉS A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉT)
Amennyiben Ön jóhiszeműen kijelenti, hogy a honlapon közzétett valamely tartalom, szolgáltatott
anyag vagy egyéb anyag sérti az Ön jogait – kivéve a szerzői jogokat – vagy egyébként jogellenes,
köteles értesítést küldeni róla. Az értesítésnek tartalmaznia kell az alábbi információkat:
1. A védjegy, a szolgáltatási védjegy, a név vagy egyéb származási jel ("védjegy"), amelynek állítólagos
megsértése történt, beleértve a regisztrációs számot is
2. A védjegy joghatósága vagy földrajzi területe.
3. A fent megjelölt védjegy tulajdonosának neve, postacége és telefonszáma.
4. A fent meghatározott védjeggyel ellátott vagy kínált áruk és / vagy szolgáltatások.
5. A fent megjelölt védjegy első használatának dátuma.
6. A fent megjelölt védjegy első használatának az államközi kereskedelemben.
7. Meg kell jegyezni, hogy a panaszos fél úgy véli, hogy a védjegyet megsértették.
8. elegendő bizonyíték arra, hogy a jogsértőnek minősülő weboldal tulajdonosa BNI felhasználó / tag.
9. A jogsértő védjegy pontos helye, beleértve az elektronikus levelezési címet stb.
10. A jóhiszemű igazolás, amelyet a hamis tanúvallomás alapján írtak alá, és kijelenti:
11. A honlap [weboldal azonosítása] tartalma sérti egy másik fél jogait,
12. Az említett fél neve,
13. A [megjelölés] megjelölése megsértése, és
14. A szóban forgó jogsértésnek minősülő weboldal tartalmának használata nem védhető.
A védjegyigény csak akkor lép hatályba, ha és ameddig az Egyesült Államok Postai Szolgálata vagy
más kézbesítési szolgáltatása nem érkezik, a következő címre:
BNI Global, LLC
Attn: General Counsel
11526 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
Miután megkapta a védjegyigényben meghatározott megfelelő információkat, a BNI vizsgálatot indít,
és továbbítja a panaszos fél írásbeli értesítését az állítólagos jogsértőnek. Bár a BNI vizsgálja a
követelést, a BNI saját belátása szerint és törvényi kötelezettség nélkül ideiglenesen eltávolíthatja az
állítólagosan jogsértő anyagot a webhelyről.
Ha a BNI arra a következtetésre jut, hogy a panaszos fél jogszerű védjegyigényt nyújtott be, saját
belátása szerint, és anélkül, hogy erre jogi kötelezettséget vállalna, véglegesen távolítsa el a vitatott
anyagot a webhelyről, és felfüggessze az állítólagos jogsértő BNI számláját. Ha a BNI arra a
következtetésre jut, hogy a panaszos fél nem állított fel jogos állítást, a BNI visszaállítja az
állítólagosan jogsértő anyagokhoz való hozzáférést.







Az Ön neve, címe, e-mail címe és telefonszáma;
A honlapon közzétett azon tartalom, szolgáltatott anyag vagy egyéb anyag leírása, amely
véleménye szerint sérti az Ön jogait vagy egyébként jogellenes, valamint az említett anyag
azon részeinek megjelölése, melyeknek javítását vagy eltávolítását kéri;
Az anyag honlapon belüli helyének megjelölése;
Amennyiben úgy véli, hogy az anyag sérti az Ön jogait, mellékelnie kell egy nyilatkozatot az
Ön által bejelentett jogsértés jogalapjáról;
Amennyiben úgy véli, hogy az anyag jogellenes vagy sérti mások jogait, mellékelnie kell egy
nyilatkozatot e véleményének alapjáról;




Egy büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat arról, hogy jóhiszeműen kijelenti, hogy
az anyagnak a panaszban szereplő módon való használata jogosulatlan és hogy Ön a szóban
forgó, legjobb tudomása szerint pontos információt jóhiszeműen szolgáltatja; és,
Az Ön saját kezű vagy elektronikus aláírása.

Amennyiben olyan üzenetet kapunk, amely a fenti előírások mindegyikének megfelel, a bejelentést
értékeljük és amennyiben szükséges, a BNI saját belátása szerint megteszi a lépéseket. Jogunkban áll
az Ön által küldött értesítést az állítólagosan jogsértő anyag közzé tévőjének vagy más félnek a
tudomására hozni.
© 2017 BNI Minden jog fenntartva.
SZERZŐI JOGI IRÁNYELVEK
Amennyiben Ön jóhiszeműen úgy véli, hogy a honlapon közzétett valamely tartalom, szolgáltatott
anyag vagy egyéb anyag sérti az Ön munkájához fűződő szerzői jogokat, kérjük, vegye fel a
kapcsolatot a Digitális Milleniumi Szerzői Jogi törvény (Digital Millennium Copyright Act - DMCA) (az
Egyesült Államok törvénykönyve 17. címének 512 (c) (3) bekezdése) szerint kijelölt szerzői jogi
képviselőnkkel, és a levélben térjen ki a következőkre:







Az állítólagosan megsértett szerzői jog tulajdonosának vagy a tulajdonos nevében
képviseletre jogosult személy saját kezű vagy elektronikus aláírása;
Az állítólagosan megsértett, szerzői jogi védelem alatt álló mű megnevezése;
Az állítólagosan jogsértő anyag megnevezése a helyének megállapításához szükséges
információ biztosításával;
Szükséges információ ahhoz, hogy a BNI felvegye Önnel a kapcsolatot;
Nyilatkozat arról, hogy Ön jóhiszeműen kijelenti, hogy az anyagnak a panaszban szereplő
módon történő felhasználását a szerzői jog tulajdonosa, az ő képviselője vagy a törvény nem
engedélyezi; és
Nyilatkozat arról, hogy az értesítésben szereplő információk pontosak, továbbá – büntetőjogi
felelőssége tudatában – arról, hogy Ön jogosult egy állítólagosan megsértett kizárólagos jog
tulajdonosának nevében eljárni.

Ön elismeri, hogy amennyiben nem teljesíti az e szakaszban felsorolt összes feltételt, az értesítése
nem érvényes. Az eljárásra vonatkozó kérdéseivel vagy panasz benyújtása céljából, kérjük, forduljon
a BNI DMCA szerint kijelölt szerzői jogi képviselőjéhez:
BNI Global, LLC
Attn: General Counsel
11526 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
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