
Q1.6 Használati feltételek 

 

MEGJEGYZÉS: Ezek a Használati feltételek csak a Q1.6 applikáció felhasználóira          

vonatkoznak.  

NYILATKOZAT: Kérjük, figyelmesen olvassa el a Használati feltételeket az (alábbiakban 
meghatározott) Applikáció használatához.  
A termék használatához először meg kell ismernie és el kell fogadnia a Használati feltételeket. A 
Használati feltételek elfogadása nélkül nem használhatja a Termékeket. A jelölőnégyzet 
„Elfogadom” opcióját kipipálva fogadhatja el a Használati feltételeket. 
  
Ezen Használati feltételek (a „Megállapodás”) meghatározzák, hogy mi alapján használhatják a           
felhasználók („Felhasználók” vagy „Ön”) az Applikációt (az alábbiakban meghatározva). 
  
A (későbbiekben meghatározott) Terméket a Q1.6 bv működteti és tartja karban, 0567.741.889            
számon a Crossroads Bank of Enterprisesnál tartják nyilván, bejelentett irodája a Franklin            
Rooseveltplaats 12 bus 14, 2060 Antwerpen, Belgium cím alatt található (együttesen „Q1.6” vagy             
„mi”). Amennyiben kérdése merül fel a Termékkel vagy a Megegyezéssel kapcsolatosan, kérjük            
lépjen velünk kapcsolatba az info@q16.ai e-mail-címen.  

1. Az Applikáció leírása 
A Q1.6 egy okostelefon-applikáció (“Q1.6”), amely egy mobiltelefonos üzenetküldő platformból          
áll, amelyen keresztül a Felhasználók kérdőíveket tölthetnek ki (az „Applikáció”). Az Applikációt            
Ügyfelünk ajánlja Önnek. 
  
Az Applikáció használatával olyan kérdésekre adhat válaszokat okostelefonjával, amelyeket az          
Ügyfelünk választott ki az Ön számára. A (továbbiakban meghatározott) Eredmények valós           
időben automatikusan elérhetővé válnak az Ügyfél számára a Platformon keresztül. 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem köteles az Applikációt telepíteni és az Applikáció            
telepítésének megtagadása nem befolyásolja az Ön és az Ügyfél vagy az Ügyfél által             
szerződött Harmadik fél kapcsolatát vagy az általuk nyújtott szolgáltatás minőségét. A           
Q1.6 szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy az Ügyfelünk vagy egy Harmadik fél nem              
elemzi, vagy ellenőrzi valós időben az Eredményeket az Irányítópulton. Amennyiben úgy           
gondolja, azonnali támogatásra van szüksége, kérjük azonnal lépjen kapcsolatba az          
Ügyfelünkkel, vagy az érintett féllel. 
 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Q1.6 nem befolyásolja és nem vállal felelősséget az Ön              
és az Ügyfelünk vagy egy Harmadik fél közötti kapcsolatért. 
 
 

2. Fogalommeghatározások 
  
„Beérkezési dátum”: a dátum, amikor a Fiókját regisztrálta; 
 
„Bekezdés”: ezen Megegyezés egy bekezdése; 
 
„Díjak”: Az a pénzösszeg, amelyet az Ügyfélnek vagy Harmadik félnek ki kell fizetnie a Q1.6               
részére az Applikáció Felhasználók általi használatáért; 
 
„Eredmények”: az Ön Kérdőívben megadott válaszai, amelyeket az Applikációban, az          
okostelefonján keresztül adott meg; 
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„Felhasználói tartalom”: a 6. bekezdésben meghatározott jelentéssel bír; 
 
„Fiók”: az Ön Applikáción keresztül regisztrált fiókja; 
  
„Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, amely az Ügyfél megbízásából adatokat             
kezel; 
 
“Honlap”: a Q1.6 www.q16.ai címen elérhető honlapja; 
 
„Időszak”: az előfizetési időszak; 
 
„Irányítópult”: az az online elérhető irányítópult, amelyhez az Ügyfelünk vagy szerződéses           
Harmadik fél hozzáférhet és információkat tekinthet meg Önről, beleértve, de nem kizárólagosan            
az Eredményeket; 
 
„Kérdőív”: az a kérdőív, amely az Ügyfelünk által összegyűjtött kérdésekből áll; 
  
„Platform”: az internetes platform, amelyen az Applikáció és az Irányítópult összeköttetésbe kerül            
és közösen működik; 
 
„Szellemi tulajdonjogok”: a már meglévő és a jövőben keletkező (a) szerzői jogok, beleértve a              
munkajogokat, erkölcsi és a személyhez fűződő szerzői jogokat; (b) védjegyekkel, a szolgáltatási            
jelzésekkel kapcsolatos jogokat; (c) kereskedelmi titkokat, knowhow-t; (d) szabadalmakat,         
szabadalmi jogokat és ipari tulajdonjogokat; (e) formatervezési jogokat; (f) kereskedelmi és üzleti            
nevek, domainnevek, adatbázis-jogok, bérleti jogok és bármely más ipari vagy szellemi tulajdon            
vagy hasonló jogokat (akár regisztrált, akár nem regisztrált); (g) minden regisztrációt,           
regisztrációs kérelmet, megújításokat, bővítéseket, divíziókat, fejlesztéseket, újbóli       
kibocsátásokat ezekkel a jogokkal, valamint az előző pontok bármelyikének alkalmazására,          
fenntartására és érvényesítésére vonatkozó jogokat, minden esetben a világ minden területén; 
  
„Termékek”: az Applikáció, a Platform, a Honlap; 
  
„Ügyfél”: az a fogyasztó, személy vagy intézmény, amelyen keresztül a termékünk eljut Önhöz.  
 

 3. Alkalmazhatóság 
A jelölőnégyzet bejelölésével Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék használatát            
kizárólag ezen Megállapodás szabályozza. Ha nem fogadja el a jelen Megállapodás bármely            
rendelkezését, akkor a Terméket semmilyen módon nem használhatja. 
  
Ezt a megállapodást és Adatvédelmi irányelveinket megtekintheti, letöltheti és kinyomtathatja a           
Honlapunkon keresztül. Amennyiben az Applikáció, a Platform, vagy a Honlap Harmadik felek           
szolgáltatásait használja, a Harmadik felek Használati feltételei és Adatvédelmi irányelvei          
lehetnek érvényesek. Amennyiben ilyen Harmadik fél általi szolgáltatáshoz fér hozzá,          
beleegyezik a vonatkozó feltételekbe és elfogadja, hogy Ön az egyetlen fél ilyen megegyezés             
esetén. A Q1.6 nem vonható felelősségre Harmadik felek Feltételei és Adatvédelmi irányelvei            
miatt. 
  
Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor és időről időre, indoklással vagy anélkül: 

● módosítsuk ezen Megállapodást; 
● megváltoztassuk a Terméket (beleértve, de nem kizárólagosan az Applikációt), beleértve annak           

kiiktatását vagy megszüntetését, ideiglenesen, vagy véglegesen bármely szolgáltatást vagy a          
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Termék valamely funkcióját (beleértve, de nem kizárólagosan az Applikációt) anélkül, hogy           
felelősséggel tartoznánk a Felhasználó, vagy Harmadik felek felé; vagy 

● részben, átmenetileg vagy véglegesen a termék használatát és/vagy az ahhoz való hozzáférést            
megtagadjuk vagy megszüntessük (beleértve, de nem kizárólagosan az Applikációt). 
  
Az ilyen kiegészítések vagy módosítások azonnal hatályba lépnek, mihelyt a módosítások           
elérhetővé válnak az Applikációban, vagy egyéb módon ismertetik azokat. Ön elfogadja, hogy a             
termék további használata az ilyen változtatások után azok elfogadását jelenti. 
  
Ön ezennel kijelenti, hogy gondosan elolvasta az Adatvédelmi irányelvek feltételeit, és elfogadja            
azokat. 
  
Javasoljuk, hogy rendszeresen térjen vissza erre az oldalra, hogy megismerhesse a           
Megállapodás legfrissebb verzióját. 
  

4. Fiók és magánéleti jog 
A jelölőnégyzet bejelölésével elfogadja a Megegyezést, és miután a Felhasználó befejezte a 
Fióknyitáshoz szükséges regisztrációs folyamatot, kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 
Megállapodásban meghatározott módon hozzáférése van az Applikációhoz. A Fiók egy nem 
személyhez köthető felhasználónévvel azonosítható, amely az Applikáció Beállításaiban 
megtekinthető. Magánélethez való jog gyakorlása esetén (lásd. adatvédelmi protokoll) ezt a 
felhasználónevet kell megadnia. Illetve, ha az Applikációt anélkül törli a készülékéről, hogy a 
személyhez nem köthető felhasználónevet archiválta volna, a Q1.6 nem tudja végrehajtani a 
személyes adatai törlését és/vagy visszavonását.  
  

5. A Termék használata 
Az Applikáció funkcióinak teljes kihasználásához mobilkészülékének wifire, vagy mobiladat         
forgalomra van szüksége. A wifihez vagy mobil adatkapcsolathoz való hozzáférés az Ön            
kizárólagos felelőssége. Bizonyosodjon meg róla, hogy mobilkészüléke megfelel a letöltési          
oldalon található minimális rendszerkövetelményeknek. Amennyiben mobilkészüléke nem felel        
meg ezeknek a követelményeknek, nem garantálhatjuk az Applikáció megfelelő működését. A           
Q1.6 nem vállal felelősséget a követelményeknek való megfelelés hiánya miatti károkért. 
  
Ön kizárólagosan felelős azért, hogy megőrizze Fiókja bejelentkezési információi, például          
PIN-kódja és jelszava titkosságát és biztonságát, és teljes mértékben felelős minden olyan            
tevékenységért, amely az Ön személyes Fiókjában történik. Beleegyezik, hogy azonnal értesíti a            
Q1.6-ot, amennyiben Fiókját engedély nélkül használják, vagy felmerül annak gyanúja, esetleg           
bármilyen más biztonsági probléma merül fel. A Q1.6 nem vállal felelősséget a            
követelményeknek való megfelelés hiánya miatti károkért. 
  
Az Időszak során a Q1.6 kizárólagos megítélése alapján elláthatja Önt az Applikáció            
frissítéseivel. A kétségek elkerülése végett a Q1.6 nem köteles a Termékhez frissítéseket            
biztosítani. 
  
Amennyiben a Termék közvetlenül vagy közvetve olyan információt tartalmaz, amely szerepet           
játszhat orvosi, jogi, pénzügyi vagy egyéb személyes vagy üzleti döntések meghozatalában, az            
ilyen információk a Q1.6 által nem minősülnek orvosi, jogi, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásnak.             
További információkért mindenképpen szakemberrel egyeztessen. 

6. Licenc – Korlátozások 
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1. Q1.6 Licenc. Az Időszak során és a Díjak időben történő kifizetése esetén a Q1.6 ezen               
Megállapodásnak megfelelően nem kizárólagos, személyre szóló, korlátozott, nem        
tovább-engedélyezhető és nem átruházható licencet biztosít Önnek az Applikáció és/vagy a           
Platform használatára („Licenc"). A Terméket nem használhatja kereskedelmi célokra, valamint a           
Termék, vagy annak részei nem alkalmazhatók olyan célokra, amelyeket a Q1.6 nem hagyott             
jóvá. Az Applikációt és/vagy Platformot csak (i) ezen Megállapodásnak; (ii) a Q1.6 által megadott              
utasításoknak vagy irányelveknek, beleértve, de nem kizárólagosan az Applikációban vagy a           
Honlapon megjelölt mód szerint; (iii) a vonatkozó törvényeknek megfelelően használhatja. 

2. Korlátozások. Beleegyezik, hogy a Terméket csak a Megállapodásban meghatározott        
rendeltetés szerint használja. A vonatkozó jogszabályok keretein belül tilos (i) a Termék            
Harmadik felek számára való elérhetővé tétele vagy Harmadik félnek való eladása vagy            
kölcsönzése; (ii) a Termék bármilyen módon történő átdolgozása, módosítása, fordítása, vagy           
átalakítása; (iii) a licenc Harmadik fél számára való átadása, kiadása, bérlése, forgalmazása,            
vagy bármely más módon való átruházása; (iv) a Termék forráskódjának (vagy annak alapjául             
szolgáló ötletek, algoritmusok, struktúrák, vagy szervezés) visszafejtése, felbontása, feltörése,         
vagy az azokra tett kísérlet, kivéve és kizárólagosan abban az esetben, ha azt a vonatkozó               
jogszabályok kifejezetten megengedik ezen korlátozástól eltekintve; (v) a Termék használata          
vagy másolása, kivéve a 6. bekezdésben meghatározott esetekben; (vi) más felhasználók           
Fiókjához, vagy a Q1.6 IT felszereléseihez vagy szerkezetéhez engedély nélküli hozzáférés,           
vagy a Termék illegális tevékenységekre való használata, vagy arra való ösztönzés; (vii) kéretlen             
e-mail-hirdetések vagy spam generálása a Termék használatával; (viii) bármely személy vagy           
entitás megszemélyesítése, vagy más módon egy személyhez vagy szervezethez való          
kötődésének megtévesztő megjelenítése; (ix) bármilyen automatikus, elektronikus vagy manuális         
folyamat használata a Termékhez való hozzáféréshez, abban való kereséshez vagy          
információszerzéshez (ideértve korlátozás nélkül a robotokat, spidereket, szkripteket); (x) a          
Termékkel kapcsolatos szerzői jogi nyilatkozatok vagy digitális vízjelek, tulajdonjogi nyilatkozat,          
vagy bármilyen nyilatkozat megváltoztatása, eltávolítása, vagy elfedése; (xi) férgek, trójai          
vírusok, sérült fájlok, vagy egyéb, káros, vagy félrevezető tartalmak szándékos terjesztése a            
Terméken keresztül, vagy a Termék törvénytelen, invazív, jogsértő, becsületsértő, vagy csaló           
célokra való használata; vagy (xii) a Termék bármely technológiai, vagy védelmi rendszerének            
eltávolítása, vagy annak bármilyen formában történő megkerülése. Az itt kifejezetten          
meghatározott célok kivételével Önnek semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos licence vagy joga           
nincs a Termékkel vagy annak bármely részével kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan,            
bármilyen forráskódot, adatot vagy egyéb az Applikáció műszaki anyagának birtoklására          
vonatkozó jogot. 

3. A Felhasználó licence. Az Applikáción keresztül történő feltöltéssel, létrehozással, Kérdőívekre         
történő válaszadással, vagy információk, adatok, vagy képek („Felhasználói tartalom”)         
megosztásával és az Adatvédelmi irányelvek rendelkezéseinek sérelme nélkül a Q1.6-nak nem           
kizárólagos, jogdíjmentes, egész világra vonatkozó, tovább-engedélyezehető, átruházható       
licencet ad a Felhasználói tartalom használatához, másolásához, tárolásához, módosításához,         
továbbításához és megjelenítéséhez az Applikáció és/vagy a Platform biztosítása és fenntartása           
érdekében szükséges mértékben. A Q1.6 nem köteles, de fenntartja a jogot arra, hogy             
ellenőrizze és eltávolítsa Felhasználói tartalmat, amennyiben az sérti a Megállapodás          
rendelkezéseit vagy egyéb okból nem helyénvaló, a Harmadik felek jogait (beleértve, de nem             
kizárólagosan a szellemi tulajdonjogokat), vagy más vonatkozó jogszabályokat. 
  

7. Tulajdonjog 
A Felhasználó és a Q1.6 között a Termék és minden ahhoz kapcsolódó, az egész világra               
kiterjedő szellemi tulajdonjog a Q1.6 és/vagy annak licencadóinak kizárólagos tulajdonát képezi. 
  
Minden olyan jogot, amelyet e Megállapodás nem ír elő kifejezetten a Felhasználó részére a              
Termékkel kapcsolatban, a Q1.6 és licencadói tartanak fenn. Az itt kifejezetten meghatározott            
célok kivételével semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos licencet vagy jogot nem ruháznak a            
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Felhasználóra a Termékkel vagy annak bármely részével kapcsolatban, beleértve bármilyen          
forráskód, adat vagy egyéb, az Applikáció műszaki anyagának birtoklására vonatkozó jogot. 
  

8. Felfüggesztés 
1. Felfüggesztés kihágás esetén. Amennyiben a Q1.6-nak megalapozott gyanúja van arra, vagy          

megbizonyosodik arról, hogy Ön megszegte ezen Megállapodást vagy a Q1.6 által kiadott            
bármely útmutatót, irányelvet, vagy rendelkezést (beleértve, de nem kizárólagosan az          
Adatvédelmi irányelveket), a Q1.6 felfüggesztheti az Ön Applikációhoz, a Platformhoz, és/vagy a            
Honlaphoz való hozzáférését. A Q1.6 általi felfüggesztés vagy korlátozás időtartama minden           
esetben addig terjed, amíg az azt okozó kihágás meg nem szűnik. 

2. Felfüggesztés fizetés hiánya esetén. Amennyiben az Applikáció Felhasználó általi        
használatának Díját az Ügyfél, illetve egy Harmadik fél nem rendezi időben, a Q1.6             
automatikusan felfüggesztheti az Applikációhoz és/vagy a Platformhoz való hozzáférést.  A          
felfüggesztés időtartama addig terjed, amíg az Ügyfél nem szünteti meg a kihágásokat. 
 

 9. Támogatás 
Amennyiben műszaki támogatásra szorul, kapcsolatba léphet a Q1.6-tal az info@q16.ai          
e-mail-címen. 
  
A Q1.6 minden lehetséges lépést megtesz, hogy a Felhasználók megkereséseire minél           
hamarabb reagáljon. 
 

10. Adatvédelem 
A Q1.6 elhivatott az Ön adatainak védelme iránt és vállalja, hogy a feldolgozásra vonatkozó              
adatvédelmi törvényeknek és az Adatvédelmi irányelveknek megfeleljen. 
  
Az Adatvédelmi irányelveink hivatkozás révén ennek a Megállapodásnak a részét képezik. Ön            
beleegyezik a személyes adatok gyűjtésébe, felhasználásába és feldolgozásába az Adatvédelmi          
irányelveknek megfelelően. 
 

 11. Fizetés 
Az Applikáció Felhasználójaként nem köteles a Q1.6 részére fizetni. 
  

12. Felelősség 
1. A Q1.6 felelőssége a vonatkozó törvények által megengedett legnagyobb mértékben és a jelen             

Megállapodás értelmében a Termékből vagy annak kapcsán felmerülő kártérítés, függetlenül          
attól, hogy szerződés, garancia, kártérítés vagy más, nem haladhatja meg az 1000 eurót akkor,              
amikor kártérítési igény merül fel. A Megegyezésben semmi nem korlátozza vagy zárja ki a Q1.6               
felelősségét (i) súlyos gondatlanság; (ii) szándékos mulasztás, (iii) szándékosan elkövetett          
csalás vagy károkozás esetén. 

2. A vonatkozó törvények adta lehetőségek által megengedett mértékig a Q1.6 nem vállal            
felelősséget a Felhasználó, az Ügyfél vagy bármely Harmadik fél felé semmilyen különleges,            
közvetett, példaszerű, büntető jellegű, véletlen vagy következményes kárért, beleértve az olyan           
károkat vagy kiadásokat, amelyek a profit, adat, bevétel, cégérték, termelés kiesése miatt,            
helyettesítő szolgálatok használata vagy beszerzése miatt, anyagi kár miatt keletkeztek a           
Termék használatából vagy annak kapcsán a Megállapodás alapján, beleértve a hibás           
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számításokat, a Termék használatát, hibás használatát, használatra való képesség hiányát a           
tevékenység okától vagy a felelősség hátterétől függetlenül akár kártérítésben, szerződésben          
vagy más módon is, még akkor is, ha a Q1.6 értesült az ilyen károkozás valószínűségéről. Az                
ebben a bekezdésben foglalt korlátozás nem alkalmazandó a Q1.6 14. bekezdés („Kártalanítás”)            
szerinti kötelezettségeire. 

3. Ön egyetért azzal, hogy a Q1.6 csak az ebben a bekezdésben foglaltak szerint vonható              
felelősségre, amennyiben az Ön által elszenvedett károk közvetlenül a Q1.6-hoz köthetők. Az            
egyértelműség kedvéért kiemelendő, hogy a Q1.6 nem felelős olyan kárigény esetén, amely            
abból ered, hogy (i) a Terméket engedély nélkül használták, (ii) a Terméket vagy annak              
bármilyen részét Ön vagy Harmadik fél módosította, (iii) Ön nem az Applikáció Ön számára              
elérhető legfrissebb verzióját használta, vagy nem telepítette vagy integrálta az Applikációba a            
Q1.6 által kiadott hibajavításokat, vagy (iv) a Terméket nem Q1.6-tal kapcsolatos termékekkel            
vagy szolgáltatásokkal együtt használta. A Megállapodás szerint az ebben a bekezdésben           
meghatározott kivételek és felelősségkorlátozás a Q1.6 partnerei és alvállalkozói számára          
ugyanolyan mértékben vonatkozik, mint a Q1.6 számára. 
 

 13. Garancia és jogi nyilatkozatok 
1. A Q1.6. részéről. A 13. BEKEZDÉSBEN ÉS A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ADTA          

LEHETŐSÉGEK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG A TERMÉKEK ÉS AZ         
EREDMÉNYEK „JELEN FORMÁJUKBAN” JELENNEK MEG, ÉS A Q1.6 KIZÁR MINDEN          
JOGSZABÁLYI ÉS EGYÉB JÓTÁLLÁST, SZAVATOSSÁGOT ÉS FELELŐSSÉGET, LEGYEN        
AZ ÍROTT, SZÓBELI, HALLGATÓLAGOS, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A        
MEGFELELŐ MINŐSÉG SZAVATOSSÁGÁT, KERESKEDÉSSOROZATOT, KERESKEDELMI     
FELHASZNÁLÁST VAGY GYAKORLATOT, FORGALOMKÉPESSÉGET,    
FENNTARTHATÓSÁGOT, ELÉRHETŐSÉGET, CÍMET, JOGTISZTASÁGOT VAGY EGY      
BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, FIGYELEMBE VÉVE A TERMÉK        
HASZNÁLATÁT, HELYTELEN HASZNÁLATÁT, A HASZNÁLATRA VALÓ KÉPESSÉG       
HIÁNYÁT, BELEÉRTVE AZ EREDMÉNYEKET (RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN), VAGY A Q1.6          
ÁLTAL A FELHASZNÁLÓNAK NYÚJTOTT BÁRMELY MÁS TERMÉKET VAGY        
SZOLGÁLTATÁST. A Q1.6 NEM VÁLLAL SEM JÓTÁLLÁST, SEM SZAVATOSSÁGOT ARRA,          
HOGY (i) MINDEN HIBA KIJAVÍTHATÓ, VAGY A TERMÉKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS          
ÉS/VAGY ANNAK MŰKÖDÉSE ZAVARTALAN, BIZTONSÁGOS, HIBAMENTES LESZ, ÉS (ii)         
AZ APPLIKÁCIÓBAN ÉS/VAGY PLATFORMON ELÉRHETŐ VAGY ÁTVITT INFORMÁCIÓK        
(BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ EREDMÉNYEK) MINDIG IGAZAK, TELJESEK         
ÉS PONTOSAK. ÖN KIFEJZETTEN ELISMERI ÉS ELFOGADJA, HOGY A Q1.6 NEM          
VONHATÓ FELELŐSSÉGRE AZ ÖN, ÜGYFELÜNK, VAGY AZ ÜGYFÉLLEL SZERZŐDÖTT         
HARMADIK FÉL ÁLTAL MEGHOZOTT EGÉSZSÉGÜGYI VAGY AZZAL KAPCSOLATOS        
DÖNTÉSEKÉRT, AMELYEKNEK ALAPJA AZ APPLIKÁCIÓBAN ÉS/VAGY PLATFORMON       
ÉS/VAGY AZ ÁLTALUK MEGJELENÍTETT EREDMÉNYEK, AZON ADATOK       
PONTOSSÁGÁTÓL FÜGGETLENÜL. ÖN ELISMERI ÉS ELFOGADJA, HOGY KIZÁRÓLAR AZ        
ÜGYFÉL VAGY AZ ÜGYFÉLLEL SZERZŐDÖTT HARMADIK FÉL FELELŐS AZ ÖNNEL          
KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK VAGY EGYÉB EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓ      
ÉRTLEMEZÉSÉÉRT, NEM PEDIG A Q1.6. ÖN KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY A          
TERMÉKET KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA ÉS/VAGY AZ       
EREDMÉNYEK AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGE. ÖN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA,        
HOGY AZ INTERNETEN AZ ADATOK ÁTVITELE ÉS AZ INFORMÁCIÓ TÁROLÁSA          
KOCKÁZATOKKAL JÁR, TOVÁBBÁ, HOGY A Q1.6 NEM FELELŐS AZ ESETLEGESEN          
BEKÖVETKEZŐ ADATVESZTÉSÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ       
EREDMÉNYEKET ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ FELHASZNÁLÓI TARTALMAT. KÉRJÜK,        
VEGYE FIGYELEMBE, HOGY A Q1.6 NEM ELLENŐRZI, FIGYELI MEG, MINŐSÍTI VAGY           
ELEMZI AUTOMATIKUSAN AZ APPLIKÁCIÓBAN ÉS/VAGY PLATFORMON GENERÁLT       
INFORMÁCIÓKAT. A Q1.6 SEMMILYEN MÓDON NEM AD EGÉSZSÉGÜGYI VAGY         
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BÁRMILYEN MÁS JELLEGŰ TANÁCSOT, ÉS AZ APPLIKÁCIÓ ÉS/VAGY PLATFORM NEM          
HELYETTESÍTI A SZAKKÉPZETT EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBERREL VAGY MÁS TERÜLET        
SZAKÉRTŐJÉVEL VALÓ KONZULTÁCIÓT. 

2. A Felhasználó részéről. Ön kijelenti és garantálja a Q1.6 részére, hogy (a) joga van arra, hogy               
ezt a megállapodást személyesen elfogadja, és (b) az Ön által az Applikációba feltöltött             
Felhasználói tartalom pontos és helytálló és (i) nem sérti harmadik fél Szellemi tulajdonjogait; (ii)              
nem tulajdonít el és tár fel üzleti titkot; (iii) nem félrevezető, becsületsértő, obszcén, pornográf              
jellegű vagy törvényellenes; (iv) nem tartalmaz vírusokat, férgeket vagy egyéb rosszindulatú           
számítógépes programkódokat, amelyek károsítják a Q1.6 rendszerét vagy adatait; vagy (v) nem            
sérti meg harmadik fél jogait bármilyen más módon (beleértve, de nem kizárólagosan a Szellemi              
tulajdonjogokat). Ön megérti és beleegyezik abba, hogy a Q1.6 nem köteles a Felhasználói             
tartalomról és/vagy az Eredményekről biztonsági mentést készíteni. Beleegyezik, hogy az          
Applikáció vagy a Platform az ebben a Bejegyzésben ismertetett móddal ellentétes használata            
az Applikáció és/vagy a Platform jogosulatlan és helytelen használatát jelenti. 

14. Kártalanítás 
1. A Q1.6. részéről. A Q1.6 megvédi és kártalanítja Önt a fentiekben meghatározottak szerint a             

Harmadik felek által benyújtott minden megalapozott és alátámasztott követeléssel szemben,          
amennyiben az ilyen követelés a Harmadik fél Szellemi tulajdonjogainak a Termék általi            
megsértésén alapul, és kizárja az olyan követeléseket, amelyek a következőkből származnak: (i)            
Ön engedély nélkül használta a Terméket, (ii) Ön vagy egy Harmadik fél módosítást hajtott végre               
a Terméken, (iii) Ön nem az Applikáció az Ön számára elérhető legfrissebb verzióját használta,              
vagy nem telepítette vagy integrálta az Applikációba azokat a frissítéseket, amelyeket a Q1.6             
adott ki, amennyiben a Q1.6 jelezte, hogy a frissítés vagy javítás szükséges a lehetséges              
jogsértések elkerüléséhez, vagy (iv) az Applikációt és/vagy Platformot nem Q1.6-termékekkel          
vagy szolgáltatásokkal együtt használta. Az ilyen kártalanítási kötelezettség a következőktől          
függ: (i) a Q1.6 azonnal írásbeli értesítést kap a kártalanítási kérelemről; (ii) a Q1.6 egyedüli               
illetékességgel bír az ilyen igény megvédésében és rendezésében; (iii) a Q1.6 kérésére a             
Felhasználó teljes mértékben együttműködik a Q1.6-tal az ilyen igény megvédésében és           
rendezésében; és (iv) a Felhasználó nem fogadja el a Q1.6 felelősségét az ilyen követelés              
tekintetében, és a Felhasználó nem fogadja el az ilyen követeléssel kapcsolatos megegyezést a             
Q1.6 előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, a Q1.6            
megtéríti a Felhasználó valamennyi kárát és kiadását a kárigény eredményeképp legfelsőbb           
szintű illetékes bíróság döntése, vagy a Q1.6 beleegyezése nyomán egy vitarendezési           
megállapodás keretein belül. Amennyiben az Applikáció és/vagy a Platform a Q1.6 megalapozott            
véleménye alapján Harmadik fél jogsérelmi igényének alapja lehet (a 14.1 bekezdés alapján), a             
Q1.6-nak jogában áll saját lehetőségén és költségén: (i) módosítani az Applikáció és/vagy            
Platform (vélhetőleg) jogsértő részét úgy, hogy ne legyen jogsértő, de a funkcionalitása            
megmaradjon, vagy (ii) beszerezzen a Felhasználó számára egy olyan licencet, amellyel a            
Megállapodásnak megfelelően továbbra is használni tudja az Applikációt és/vagy Platformot. Az           
előbbiek meghatározzák a Q1.6 teljes felelősségét és kötelezettségeit, valamint a Felhasználó           
kizárólagos jogorvoslati lehetőségét a Termék vagy annak bármely része által okozott bármely            
szellemi tulajdonjog megsértése vagy állítólagos megsértése esetén. 

2. A Felhasználó részéről. Ön ezúton beleegyezik, hogy nem támaszt követelést és nem hárítja a             
felelősséget a Q1.6-ra, annak jelenlegi és jövőbeli partnereire, hivatalnokaira, igazgatóira,          
munkavállalóira, ügynökeire és jogi képviselőire bármely követelés, igénybejelentés, felelősség         
vagy kár esetén, beleértve a szerződésben foglalt vagy szerződésen kívüli ésszerű ügyvédi            
költségeket, amelyek egy Harmadik fél által benyújtott igény esetén felmerülnek, figyelembe           
véve (i) bármilyen Ön által elkövetett ezen Megállapodás bármely pontjával vagy a Q1.6 által              
kiadott utasításokkal vagy irányelvekkel szemben elkövetett jogsértést; (ii) bármilyen         
Felhasználói tartalmat, amely Harmadik fél Szellemi tulajdonjogát sérti és (iii) Ön által elkövetett             
csalást, szándékos félrevezetést, vagy súlyos gondatlanságot. 
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 15. Időszak és megszüntetés 
1. A Q1.6 meghatározott időre biztosít licencet az Applikációhoz és/vagy Platformhoz. A           

Felhasználó erről a neki megadott kóddal egyidejűleg értesül, amelyet az Ügyfelünk juttat el             
hozzá. Ezen időszak alatt a Felhasználónak jár minden, az Applikációhoz tartozó jelentős és             
kisebb frissítés és fejlesztés. A Megállapodás előbb megszüntethető, ha (i) a Megállapodást a             
15.2 és 15.3 Bekezdéseknek megfelelően felbontják, vagy (ii) a Felhasználó eltávolítja az            
Applikációt a mobilkészülékéről. 

2. Megszüntetés kihágás esetén. A Q1.6 azonnali hatállyal felmondhatja a Megállapodást, ezzel          
megszüntetve az Ön jogát, hogy hozzáférjen az Applikációhoz és/vagy Platformhoz (i)           
amennyiben a Q1.6 úgy gondolja vagy megalapozott gyanúja támad arra, hogy Ön megszegi a              
Megállapodást (beleértve, de nem kizárólagosan a Q1.6 Szellemi tulajdonjogát) vagy bármely           
egyéb, a Q1.6 által kiadott útmutatót vagy irányelveket (beleértve, de nem kizárólagosan az             
Adatvédelmi irányelveket) vagy (ii) ha az Ügyfél több mint 60 (hatvan) napja nem fizetett, ami               
miatt Önt felfüggesztették. 

3. A megszüntetés hatásai. A jelen Megállapodás bármely okból történő felmondásakor a jelen           
Megállapodás rendelkezéseivel összhangban a tényleges felmondás időpontjában: (i) többé         
nincs jogosultsága belépni az Applikációba és/vagy Platformra és használni azt, vagy az            
Applikáció által szolgáltatott Eredmények bárminemű használatára; (ii) a Q1.6 letörölheti az Ön            
Fiókjával kapcsolatos adatokat az Applikációból és/vagy Platformról, beleértve, de nem kizárólag           
a Felhasználói tartalmat, vagy az Eredményeket, és (iii) Q1.6 vagy Felhasználó minden, az             
ebben a Megállapodásban meghatározott joga és kötelezettsége megszűnik, kivéve azokat a           
jogokat és kötelezettségeket, amelyek a 16.7. Bekezdésben külön kijelölésre kerültek. 

 
 16. Egyéb 
Vis maior. A Q1.6 nem vonható felelősségre az ezen Megállapodás szerinti 
kötelezettségeinek teljesítésében való sikertelenség vagy késés esetén, amennyiben a 
késés vagy sikertelenség oka olyan esemény, amely az irányításunkon kívül esik, így 
például természeti katasztrófa, háború, sztrájk vagy munkaügyi vita, embargó, 
kormányhatározat, a telekommunikáció, hálózat, számítógépek, szerver, vagy az internet 
meghibásodása, a Q1.6 informatikai rendszerébe való Harmadik fél általi illetéktelen 
behatolás, vagy bármely egyéb, a Q1.6 irányításán kívül álló esemény („Vis maior 
esemény”). A Vis maior esemény jellegéről és az ezen Megállapodás szerinti 
kötelezettségeink teljesítésére gyakorolt hatásairól, valamint arról, hogyan tervezzük az 
ilyen Vis maior esemény hatásának csökkentését, értesítjük Önt. 

1. Teljes megállapodás. Jelen Megállapodás (az Adatvédelmi irányelvekkel együtt) tartalmazza a         
teljes megállapodást Ön és a Q1.6 között annak tárgyára vonatkozóan, és érvénytelenít minden             
korábbi szóbeli vagy írásbeli megegyezést, nyilatkozatot vagy megállapodást a felek között           
annak témájával kapcsolatban. Semmilyen kijelentés, nyilatkozat, jótállás, egyezség vagy         
megállapodás nem befolyásolja ezen Megállapodást, nem használható annak értelmezésére, a          
Megállapodás kifejezéseinek és megkötéseinek megváltoztatására vagy korlátozására. 

2. Elválaszthatóság. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése nem érvényesíthető       
bíróság vagy más illetékes joghatósági intézmény által, azokat a rendelkezéseket korlátozni vagy            
csökkenteni kell, de csak olyan minimális mértékben, amely lehetővé teszi, hogy a szerződés             
fennmaradó része teljes mértékben érvényes és hatályos maradjon. 

3. Joglemondás. A Megállapodás bármely rendelkezésének végrehajtásának elmulasztása nem       
eredményezi annak vagy bármely egyéb rendelkezés lemondását. 

4. Engedményezés. Ön nem engedményezheti vagy ruházhatja át Harmadik félre az ebben a           
megállapodásban foglalt jogokat és kötelezettségeket. A Q1.6 (i) a Megállapodásban kijelölt           
kötelességei és jogai részét vagy egészét szabadon átruházhatja valamelyik partnerére és (ii) a             
Szerződés teljesítésénél vagy a teljesítés támogatásában szabadon igénybe vehet         
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alvállalkozókat, egyéni vállalkozókat, vagy Harmadik fél szolgáltatókat a Felhasználó előzetes          
figyelmeztetése nélkül. 

5. Értesítések. A Q1.6 által kiadott értesítések kézbesítettnek és hatályosnak minősülnek, miután          
azokat a Q1.6 elérhetővé tette az Applikációban. 

6. Hatályban maradás. A 7., 12., 13., 15., 16.8. Bekezdés a jelen Megállapodás megszűnését            
vagy lejártát követően is hatályban marad. 

7. Alkalmazandó jog és joghatóság. Ezt a Megállapodást kizárólag a belga törvények          
szabályozzák és azokkal összhangban kell értelmezni anélkül, hogy befolyásolná a jogi kollíziót.            
A Megállapodással kapcsolatban felmerülő jogviták az antwerpeni bíróságok kizárólagos         
hatáskörébe tartoznak. 

 
Legutóbbi frissítés: 2020. március 


