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Üzletszabályzat
I. Általános feltételek
A szolgáltatás célja
Az Ezo-Info egy, az adatbirtokos részére előfizetéses rendszerben működő
adatszolgáltatás, országos internetes cím- és foglalkozástárral az ezoteria területén
tevékenykedő szolgáltatók részére annak érdekében, hogy az e szolgáltatásokat igénybe
venni szándékozó, cím és adatkeresők részére ingyenesen adjon információt a
szolgáltatók köréről.

A szolgáltatás jellege
Az adatbázis kialakítása és feltöltése a szolgáltató kötelezettsége. Az adatok az ezoteria
és más életminőséget javító szolgáltatás területén (Pl.: asztrológia, tarot, kineziológia, NLP,
jóga stb.) tevékenykedők neveit és címeit valamint a kapcsolat felvételéhez szükséges
adatokat tartalmazzák, amelyekből a szolgáltatásokat igénybe venni szándékozók
szabadon válogathatnak.

A szolgáltatás használata
A szolgáltatásokat igénybe venni szándékozók ingyenesen kereshetnek az Ezo-Info
adatbázisban, kategória és megye szerinti felosztásban. Az egyes kategóriákat az
adatbázis kezelője határozza meg. Az adatok valódiságáért a szolgáltató annyiban tartozik
felelősséggel, hogy csak a vele szerződésben álló ezoterikus szolgáltató adatait rögzíti. A
rögzített adatokban bekövetkezett változásokat az ezoterikus szolgáltató jelenti be, az
üzletszabályzat további fejezeteiben leírtak szerint.

Az adat birtokosa
Az Ezo-Info adatbázisában az ezoterikus szolgáltató adatai kizárólag az adatot közlő
szerződött szolgáltató tulajdonát képezik. A kizárólagos jog egyben azt is jelenti, hogy az
adatok valódiságért, napra kész állapotáért maga a jogtulajdonos felelős.

Az adatok kezelője
Az Ezo-Info adatbázisának kizárólagos kezelője a 2120 Dunakeszi, Barátság útja 37.
szám alatti székhelyű, Cg.01-09-660165 cégjegyzékszámú, és 12262485-3-13 adószámú
tartalomszolgáltató, az Infotand-M Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Az
adatkezelő az adatok valódiságáért a regisztrált felhasználók tekintetében sem felelős.
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II. Az üzletszabályzat jogi környezete
Adatvédelem
A nem nyilvános adatok tekintetében az adatbázisban rögzített adatokra a jogbirtokost illeti
meg az adatvédelem, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján. Ugyancsak megilleti az adatok
védelme az adat kezelőjét is azzal a kiegészítéssel, hogy az adatbázis kezelő szoftver
szerzői jogvédelem alatt áll, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései
alapján.

Az adatok felhasználása
Az Ezo-Info internetes adatbázisából adatot letöltő regisztrált felhasználóra is érvényes
az Adatvédelem bekezdésben leírt jogszabályok betartása azzal a kiegészítéssel, hogy a
kérdőív kitöltésekor rögzített adatai tekintetében a jogszabály a tartalomszolgáltatót
kötelezi a személyes adatok védelmére. Az internetes regisztrációval adatszolgáltatási
szerződés jön létre feltéve, hogy a regisztrált személy vagy cég a valóságos adatait adta
meg.
A felhasználónak a regisztráció során nyilatkoznia kell arról, hogy a szabad véleménye
nyilvánításakor tartózkodnia kell az olyan megfogalmazástól, amely egyrészt
jogszabálysértő, továbbá az általánosan elfogadott közerkölcs szabályaiba ütközik,
valamint annak/azoknak az érdekeit sérti, akiről nyilatkozik. A nyilatkozat a közlemény
megfelelő kockájának a megjelölésével lép életbe és regisztráció feltétele, amely nélkül
nem lehet az adatbázisban keresni. A vélemény csak moderálás után kerül fel az
internetre!
A fenti szabály megszegőjét a tartalomszolgáltató jogosult a felhasználók közül
törölni, valamint súlyos jogsértés esetén annak megszűntetéséről azonnal
intézkedni.

Szerződéskötés
Az Ezo-Info tartalomszolgáltatója és az ezoterikus szolgáltatók között megkötött
szerződések esetében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény XVII.
fejezete szerződésekre vonatkozó szabályai szerint kell eljárni, különös figyelemmel a
Legfelsőbb Bíróság Gazdasági Kollégiumának GK 532/2005. számú állásfoglalása Az
általános szerződési feltételekről elnevezésű dokumentumára, amely a jelen
üzletszabályzat elválaszthatatlan része.
Az Ezo-Info tartalomszolgáltató a szolgáltatói szerződést, kizárólag a szerződés feltételeit
is tartalmazó Előfizetői Szerződés elnevezésű, hárompéldányos, előnyomott, a felek
részéről cégszerűen aláírt dokumentum – úgynevezett blankettaszerződés – alapján köti
meg.
A szabályosan kitöltött és aláírt Előfizetői Szerződés a szolgáltatói díj igazolt megfizetése
napján lép életbe, és az adatbirtokos adatai csak ezt követő 24 órán belül kerülnek be az
internetes Ezo-Info adatbázisba. A szerződés meghosszabbításának előfeltétele, a soron
következő szolgáltatási időszak díjának a feltétele.
A szolgáltatás időszaki díjait a Előfizetői Szerződés melléklete tartalmazza.
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III. Záró rendelkezések
Az Infotand-M Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint az Ezo-Info
tartalomszolgáltatója fenntartja magának azt a jogát, hogy az internetes honlap
karbantartása, az adatok feltöltése és frissítése idejére időszakonként üzemszünetet
tartson.
A várható üzemszünet idejéről az adatbirtokosokat és a regisztrált felhasználókat
elektronikus körlevélben tájékoztatja. Ha a tartalomszolgáltató WEB-tárhelyét működtető
szolgáltató bármilyen ok miatt üzemszünetet tart, az egyben az Ezo-Info szünetelését is
jelenti, de erről csak akkor adhat információt, ha az üzemszünetet vele is előre közölte a
tárhely fenntartója.
Az üzemszünet miatt esetlegesen keletkezett kárért az Ezo-Info üzemeltetője nem
felelős.
Az Ezo-Info üzemeltetője a saját szerverén nemzetközileg elismert vírusvédelmi
rendszert alkalmaz, amely kiszűri az ismert vírusokat, de azt nem garantálhatja, hogy ez
egyben minden felhasználóra százszázalékos védelmet jelent. Erre tekintettel figyelmezteti
az adatbázis használóit, hogy a saját számítógépeiket lássák el megfelelő vírusvédelmi
eszközökkel.
Az Üzletszabályzat elválaszthatatlan része az Ezo-Info Etikai Szabályzata, amelynek
elfogadása az előfizetői szerződés létrejöttének alapfeltétele.
Az Üzletszabályzatban
nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Dunakeszi, 2005. július 1.
Minden jog fenntartva!
Infotand-M Kft.
2120 Dunakeszi,
Barátság útja 37.
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