Hallgatói Önkormányzatok Országos konferenciája
Tehetségportál
Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciája (1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. 1.em. 8., a
továbbiakban: „Szolgáltató”) által a www.tehetsegportal.hu (a továbbiakban: „Weboldal”)
keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Jogi személyek (a
továbbiakban: „Ügyfél”) és Természetes személyek (a továbbiakban: „Felhasználó”;
Ügyfél és Felhasználó a továbbiakban együttesen: „Igénybe vevő”) jogait és
kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik,
amely a Weboldalon keresztül történik.
I. Általános információ
1. Általános információk
1.1. A jelen ÁSZF területi hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden
olyan szolgáltatásra, amely a Weboldalon keresztül történik. A Weboldalon keresztül
megvalósuló szolgáltatások nyújtását az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
évi CVIII. törvény szabályozza.
1.2. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatások felsorolását az 1. számú melléklet
tartalmazza.
1.3. A Szolgáltató az Ügyfél részére az ÁSZF-ben meghatározottfeltételek szerint nyújtja
internetes szolgáltatásait. Ezeket a feltételeket a Felek elfogadják és magukra nézve
kötelező érvényűnek tekintik.
2. Fogalmak
a) Ügyfél: Az a Weboldalon regisztrált gazdálkodó szervezet, aki valamely
projektje végrehajtásához szakképzettséggel rendelkező humán erőforrást keres.
b) Felhasználó: Az a nagykorú cselekvőképes természetes személy, aki a
Weboldal szolgáltatásainak igénybe vétele érdekében a Weboldalra regisztrált
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c) ajánlat: Az Ügyfél által megvalósítandó projektben való közreműködésre
vonatkozó felhívás a Felhasználók számára, munkaviszony, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszony, vagy gyakornoki pozíció létesítése útján.
d) előfizetés: Az Ügyfél által a Weblapon elérhető szolgáltatásokért fizetendő
ellenérték. Az előfizetés tartalmáról és annak ellenértékéről a Szolgáltató és az
Ügyfél külön megállapodást köt.
e) támogatási igény: A Felhasználó által megvalósítani kívánt ötlet, elgondolás,
amelynek finanszírozására és megvalósítására anyagi támogatót, és/vagy
megfelelő képzettséggel rendelkező szakembert keres
3. A regisztráció, a regisztráció megszűntetése, és az adatmódosítás
3.1. Ügyfél regisztráció
3.1.1. A Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételének feltétele a regisztráció
és az előfizetési szerződésben rögzített díj megfizetése. A regisztrációs felület a
főoldalon bármely aloldalra történő kattintással elérhető.
3.1.2. A regisztrációs felületen található megadandó adatok:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Ügyfél (cég) neve
Ügyfél cégformája
Ügyfél címe (ország, megye, irányító szám, város, közterület, házszám)
kapcsolattartó neve
kapcsolattartó telefonszám
kapcsolattartó másodlagos telefonszáma (opcionális)
kapcsolattartó e-mail címe
kapcsolattartó másodlagos e-mail címe (opcionális)
Ügyfél honlap címe (opcionális)
jelszó

3.1.3. Az adatok kitöltését követően az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató
megismeréséről és elfogadásáról szóló üres négyzetet be kell pipálni. A
regisztráció jóváhagyása a regisztráció során megadott e-mail címre a
Szolgáltató által küldött aktiváló kód felhasználásával lehetséges.
3.1.4. A sikeres regisztrációt követően az Ügyfél felhasználói fiókja automatikusan
aktiválódik. Az Ügyfél az aktiválásról a regisztráció során megadott e-mail
címre kap megerősítést.

2

3.1.5. A regisztrációs folyamat lezárását követően az előfizetési díj megfizetését
követő 24 órán belül válnak elérhetővé a Weboldal megvásárolt szolgáltatásai
az Ügyfél számára. A hozzáférési jogosultság az előfizetői szerződés időbeli
hatályához igazodik.
3.1.6. Az Ügyfél a regisztrációja megszüntetését az előfizetői szerződés
felmondásával kezdeményezi. A regisztráció megszűntetésére a felmondás
alapján az előfizetői szerződés megszűnésének napján kerül sor Szolgáltató
által.
3.1.7. Az Ügyfél a 3.1.2. pontban megadott adatai módosítását az Ügyfél számára a
regisztrációs során létrehozott ügyfél fiókban a szerkesztés menüpontra
kattintva teheti meg az adott mezőben lévő adatok megváltoztatásával, majd a
változások elmentésével.
3.1.8. A Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra tekintettel az
Ügyfelet a Szolgáltatások igénybevételével összefüggésben ért hátrányokért a
Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.
3.1.9. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a
jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a
Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
3.2. Felhasználói regisztráció
3.2.1. A Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételének feltétele a regisztráció.
A regisztrációs felület a főoldalon bármely aloldalra történő kattintással
elérhető.
3.2.2. A regisztrációs felületen található adatok közül az alábbiak megadása kötelező:
a) Felhasználó neve
b) Felhasználó címe (ország, megye, irányító szám, város, közterület,
házszám)
c) Felhasználó telefonszáma
d) Felhasználó e-mail címe
e) tanulmányok
f) munkahely
g) munkavégzés típusa
h) szakterület
i) jelszó
3.2.3. Az adatok kitöltését követően az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató
megismeréséről és elfogadásáról szóló üres négyzetet be kell pipálni. A
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regisztrációt követően a Felhasználó a Weboldal szolgáltatásait igénybe tudja
venni.
3.2.4. A Felhasználó a regisztrációja megszüntetését az info@hook.hu e-mail címen
tudja kezdeményezni a Szolgáltatónál. A Szolgáltató a törlési szándék
bejelentésétól számított 48 órán belül törli a Felhasználó profilját.
3.2.5. A Felhasználó a 3.2.2. pontban megadott adatai módosítását a Felhasználó
számára a regisztrációs során létrehozott profilban a szerkesztés menüpontra
kattintva teheti meg az adott mezőben lévő adatok megváltoztatásával, majd a
módosítás pontra kattintva, a változások elmentésével.
3.2.6. A Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra tekintettel a
Felhasználót a Szolgáltatások igénybevételével összefüggésben ért
hátrányokért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.
3.2.7. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó
a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a
Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
4. Az ügyfél fiók, illetve a profil kezelése
4.1. Az ügyfél fiók
4.1.1. Ügyfél fiókkal a regisztrált Ügyfelek rendelkeznek.
4.1.2. Az ügyfél fiók az a felület, ahol a weblapot használó Ügyfelek láthatják a saját
maguk által megadott adatokat, információkat, illetve az ügyfél fiókon
keresztül láthatják a többi Ügyfelet, valamint a Felhasználókat olyan
mértékben amilyen mértékben a kötelező adatokon felül a Felhasználók
hozzáférést engednek az adataikhoz.
4.1.3. Az Ügyfelek tekintetében alapbeállításként az alábbi adatok láthatóak:








Kapcsolattartó neve
Kapcsolattartó e-mail címe
Cégnév
Település
Cég honalapja
Cég telefonszáma
Kapcsolattartó telefonszáma
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4.1.4. Amennyiben az Ügyfél az alapbeállításon felül további adatokat is láthatóvá
kíván tenni a többi Ügyfél, illetve Felhasználó számára, úgy ezt az adat mellett
található ikonra kattintva teheti meg.
4.1.5. A láthatóság visszavonása az adatlapon a visszavonással érintett adat mellett
található láthatósági ikonra kattintással tehető meg.
4.2. Felhasználói profil
4.2.1. Az ügyfél a regisztráció következtében a weblapon önálló profillal rendelkezik.
4.2.2. A profil, az a felület, ahol a weblapot használó Felhasználók láthatják egymást
és az Ügyfeleket, illetve azokat a(z) (személyes) adatokat, amelyeket az
Ügyfél, illetve a Felhasználó hozzáférhetővé (a továbbiakban: láthatóság) tesz.
Alapbeállításként csak a Felhasználó neve látható.
4.2.3. Amennyiben a Felhasználó profilján a többi Felhasználó és Ügyfél számára a
nevén kívül más adatot is láthatóvá kíván tenni úgy azt az adatlapon, a
láthatóvá tenni kívánt adat mellett található, láthatósági ikonra kattintva teheti
meg.
4.2.4. A láthatóság visszavonása az adatlapon a visszavonással érintett adat mellett
található láthatósági ikonra kattintással tehető meg.
4.2.5. A regisztrációs során megadott adatokon felül a Felhasználónak lehetősége van
profilkép, önéletrajz és támogatási igény feltöltésére is a profilján keresztül.
Ebben az esetben szükséges az adatkezeléshez való hozzájárulást a
Felhasználónak megadni a hozzájáruló nyilatkozat mellett található üres
négyzet kipipálásával. A profilkép, az önéletrajz és a támogatási igény
alapbeállításként a többi Felhasználó és Ügyfél számára nem látható, a
láthatóság és annak visszavonása a 4.2.3.-4.2.4. pontban írtak szerint
eszközölhető.
5. Kommunikáció a Weboldalon
5.1. A Weboldalon keresztül az Ügyfelek a Felhasználókkal, a Felhasználók az
Ügyfelekkel és egymással kapcsolatba tudnak lépni és írásban kommunikálni tudnak
személyes üzenet (a továbbiakban: üzenet) formájában.
5.2. Az üzenet 2 Igénybe vevő közötti írásbeli kommunikáció, amelyet csak a feladó és a
címzett láthat.
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5.3. Az Igénybe vevők tudomásul veszik, hogy az egymás közötti üzeneteket a
Szolgáltató adatbázisban tárolja, abból a célból, hogy az Igénybe vevők bármely
korábbi levelezésükhöz hozzáférjenek.
5.4. A Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisban tárolt üzenetekbe nem tekint be, azok
tárolásának kizárólagos célja, hogy az üzeneteikhez az Igénybe vevők a
későbbiekben is hozzáférjenek.
6. Ajánlatok és támogatási igények feltöltése
6.1. Az Ügyfelek lehetőségük van ajánlatok hirdetésére a Weboldalon. Az ajánlatok
feltöltése az ügyfél fiókon keresztül a pályázatok menüpontban lehetséges, az
általános feltöltés, beillesztés funkciók használatával. A feltölthető ajánlatok számát
az előfizetői szerződés tartalmazza.
6.2. Az alánlatok legfeljebb 60 napig hozzáférhetőek a Weboldalon, ezt követően törlésre
kerülnek. Ugyanazon ajánlat ismételt feltöltése a Weboldalra az előfizetői szerződés
szempontjából új ajánlat feltöltésének minősül.
6.3. Amennyiben az előfizetői szerződés 60 napon belül jár le, úgy az ajánlat szerződés
hatályának megszűnésekor törlésre kerül.
6.4. A Felhasználóknak lehetőségük van támogatási igényük közzétételére a Weboldalon.
A támogatási igény feltöltése a profion keresztül a pályázatok menűpontban
lehetséges, az általános feltöltés, beillesztés funkciók használatával.
6.5. A támogatási igények legfeljebb 180 napig hozzáférhetőek a Weboldalon, ezt
követően törlésre kerülnek.
6.6. Amennyiben a Felhasználó a 180 nap lejárta előtt megszűnteti a profilját, úgy a profil
törlésével egyidejűleg a támogatási igény is törlésre kerül.
6.7. Az Igénybe vevők, az általuk feltöltött ajánlatot, illetve támogatási igényt, az üzenet
funkción keresztül célzottan is elküldhetik az abban érintett Igénybe vevőnek.
7. Adatvédelem
7.1. A Szolgáltató az Ügyfél és a Felhasználó által a regisztráció során megadott
személyes adatokat az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint jogosult kezelni
és továbbítani harmadik személyek részére.
7.2. Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az általa a regisztráció során
megadott személyes adatok kezelésére és továbbítására az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok
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kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irány-elv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet, a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseiben foglaltak szerint jogosult.
továbbá kijelenti, hogy a jelen szolgáltatás igénybe vétele körében kezelésébe kerülő
személyes adatok vonatkozásában is eleget tesz a Rendeletben foglalt
kötelezettségeinek.
7.3. Az Ügyfél kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a Weboldal szolgáltatásainak
igénybevétele során megismert személyes adatok tekintetében önálló adatkezelőnek
minősül, továbbá kijelenti, hogy a kezelésébe kerülő személyes adatok
vonatkozásában eleget tesz a Rendeletben és az egyéb hatályos magyar
jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek.
8. Szerzői jogvédelem
8.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a
Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi
tartalomnak, így szerzői műnek, más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt
valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését,
szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
8.2. A Szolgáltató feljogosított felhasználója a Weboldalra a Felhasználók által feltöltött
szerzői jogi jogvédelem alatt álló műveknek (a továbbiakban Mű, Művek). A
Szolgáltató jogosult a Műveket tárolni, és a szerzői jogi jogosult által eszközölt
beállításoknak megfelelően más Igénybe vevők számára hozzáférhetővé tenni,
azonban saját céljaira a Műveket nem jogosult felhasználni, a felhasználásra jogosult
tudta és kifejezett írásbeli engedélye nélkül más Igénybe vevőknek, harmadik
személynek hozzáférést, továbbá a felhasználásra engedélyt nem adhat.
9. Felelősség
9.1. A Weboldal használata feltételezi az Ügyfél részéről az internet lehetőségeinek és
korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre
és a felmerülő hibákra. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább a
teljesség igénye nélkül felsorolt pontokban foglaltakért, bármilyen okból is
következtek be:
a) az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat
b) bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a
Weboldal akadálytalan működését és a szolgáltatások igénybe vételét
c) bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon,
szoftverek nem megfelelő működése.
d) bármely levél, illetve bármilyen adat elvesztése.
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e) bármilyen programhiba,
következményei

abnormális

esemény,

vagy

technikai

hiba

9.2. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt
haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása
során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére
vagy annak módosítására.

10. Ügyfél regisztrációjának Szolgáltató általi törlése
10.1. Amennyiben az Igénybe vevő a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket súlyosan,
vagy rendszeresen visszatérően megsérti, úgy Szolgáltató köteles felhívni az Igénybe
vevőt az ÁSZF-ben foglaltak betartására, illetve szabályzatsértő magatartás
abbahagyására. Amennyiben az Igénybe vevő ezt követően ismételten megsérti az
ÁSZF rendelkezéseit, vagy a szabályzatsértő magatartással nem hagy fel, úgy
Szolgáltató jogosult az Igénybe vevő regisztrációját törölni és a weboldal
használatától a jövőre nézve eltiltani.
10.2. A 10.1. pontban foglaltak alkalmazása esetén a Szolgáltató köteles az Ügyfélre
vonatkozó valamennyi adatkezelést megszüntetni.
11. Egyéb
11.1. A Szolgáltató és az Igénybe vevő közötti jogviszonyra, továbbá jelen ÁSZF-re a
hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Igénybe vevő minőségi kifogása esetén a hatályos
fogyasztóvédelmi jogszabályok rendelkezései irányadóak.
11.2. Az Internet globális jellege miatt az Igénybe vevő elfogadja, hogy a Weboldal
használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe
véve jár el.
11.3. Amennyiben az Igénybe vevő a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles
azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű
eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan
törlésére vagy annak módosítására.
11.4. Amennyiben a Szolgáltató és az Igénybe vevő között esetlegesen fennálló jogvita
Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési
lehetőségek állnak nyitva az Igénybe vevő számára:
-

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál
Békéltető testület
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-

Bírósági eljárás

11.5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A
módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő
bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

Budapest, 2019.
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