Felhasználási feltételek
A www.clarabot.com oldalt (a továbbiakban: weboldal) a Clarabot Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Attila u.
11. fszt. 1.) (a továbbiakban: "Üzemeltető") fejlesztették és üzemelteti.
Üzemeltetők elérhetősége:

-

levelezési cím: 6722 Szeged, Attila u. 11. fszt. 1.

-

email: info@clarabot.com

Felhasználó, tehát aki a weboldalt meglátogatja és használja tevékenységével külön nyilatkozat nélkül
elfogadja a jelen felhasználási feltételekben foglaltakat.
A weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más internetes oldalakra
vezethet, ezeknek az odalaknak a jogi gyakorlatáért, tartalmáért és tevékenységéért az Üzemeltető nem
vállal felelősséget. Az ilyen tartalmakat felülvizsgálhatjuk annak érdekében, hogy azok vajon
jogsértőek; azokat a tartalmakat pedig eltávolíthatjuk, illetve a megjelenítésüket megtagadhatjuk,
amelyekről feltételezhető, hogy a vonatkozó jogszabályokat megsérti, ez azonban nem jelenti azt,
hogy a tartalmat ellenőrizzük és ezt kérjük, semmiképpen ne feltételezze.
A weboldalon elérhető szolgáltatásra vonatkozó feltételek
A weboldalon keresztül más weboldalakra vonatkozó információkat lehet lekérdezni (a továbbiakban:
Szolgáltatás). Az elérhető információk az Üzemeltető által fejlesztett kereső robot, web crawler (a
továbbiakban: Szoftver) által a weboldalakon elérhető metaadatok kigyűjtésén alapul.
A Szoftver az adatokat az Üzemeltető által kért rendszerességgel, általában naponta frissíti.
Az elérhető adatok köre:

-

a lekérdezett weboldalra más weboldalakról mutató linkek

-

a lekérdezett weboldalról más weboldalakra mutató linkek

-

a lekérdezett weboldal szerverének vagy átjátszó szerverének elhelyezkedése (ország) <ezt az
információt nem közöljük publikusan>

-

a lekérdezett weboldal általunk besorolt élhelyezkedése clara listáján

-

a lekérdezett weboldalt a Clara mikor monitorozta utoljára

A lekérdezéshez a felhasználónak a kereső sorba kell a lekérdezni kívánt weboldal url címét beírni és a
keresés ikonra kattintani.
Felhasználó számára Üzemeltetők, mint a Szoftver szerzői jogi jogosultjai, a Szolgáltatás használata
érdekében a Szoftveren nem kizárólagos, területileg korlátlan, át nem ruházható, időben korlátozott és
ingyenes licencjogot biztosítanak a felhasználók számára.
A szolgáltatás igénybevételének feltételei
A Szolgáltatás igénybevétele jelenleg ingyenes és nincs regisztrációhoz kötve.
A Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a felhasználó a Szolgáltatást jóhiszeműen, jogszerű célra
használja fel, a Szolgáltatás használatán keresztül más személyek jogait ne sértse meg, a Szolgáltatás
elérhetőségét ne akadályozza meg, valamint betartsa a szerzői jogi korlátozásokat. Szolgáltatásaink
használatával Ön nem szerez a Szolgáltatásokra vagy az Ön által elérhető tartalomra vonatkozóan
semmiféle szellemi tulajdonjogot.
Üzemeltetők nem vállalnak felelősséget azért, hogy:

-

a weboldalon keresztül valamennyi az interneten keresztül elérhető weboldalra vonatkozó
adat lekérdezhető,

-

a lekérdezett adat az aktuális időpillanatban fennálló állapot szerinti adatokat tartalmazza.

Amennyiben Üzemeltetők megállapítják, hogy egy felhasználó megsérti a felhasználási feltételekben
foglaltakat (így különösen, ha DDOS támadásnak minősülő lekérdezést indítanak, az adatbázis
kilistázásra törekednek, vagy a Szoftver forráskódjának feltörését kísérlik meg), ésszerűen
feltételezhető, hogy a használat az Üzemeltetők jogi, üzleti, szellemi tulajdonhoz fűződő érdekei
veszélyeztetését vagy megsértését eredményezheti, jogosultak a felhasználó IP címe alapján a további
felhasználást korlátozna vagy letiltani, a jogsértés ellen további intézkedéseket tenni.
Üzemeltetők fenntartják a jogot, hogy a Szolgáltatáson keresztül a lekérdezett weboldalra mutató
linkek (inlinks) és a más weboldalakra mutató linkek (outlinks) közül kiszűrjék azokat, amelyek
igazolhatóan:
-

hozzájárulás nélkül hozzáférhetővé tett tartalmat (pl. visszaélés egy fotóval) tartalmaznak;

-

pedofil tartalommal
rendelkeznek;

-

erőszakot megjelenítő tartalommal rendelkeznek;

-

drogfogyasztásra csábító tartalommal rendelkeznek;

-

terrorcselekményre felhívó, terrorizmust népszerűsítő, elősegítő tartalommal rendelkeznek;

-

adathalász honlapok, vírusokkal, kém- és féregprogramokkal fertőzött tartalommal
rendelkeznek;

-

kiskorúakra veszélyes tartalommal rendelkeznek.

rendelkeznek;rasszista,

idegengyűlöletre

uszító

tartalommal

Üzemeltetők fenntartják maguknak a jogot, hogy:
-

a Szoftverre vonatkozó felhasználási jogot egyoldalúan visszavonják, vagy módosítsák,

-

a Weboldal működését, az elérhető Szolgáltatás körét, tartalmát, elérési módját egyoldalúan
módosítsák, a Szolgáltatást megszüntessék.

Általános szerzői jogi rendelkezések
A Weboldal, annak grafikus elemei, szövege, a Weboldalon elhelyezett képek, szolgáltatásleírások és a
Weboldal technikai megoldásai, a Szoftver szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő
jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Üzemeltetők a szerzői jogi jogosultjai a Weboldalon
keresztül elérhető valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, a Szoftvernek illetve más szellemi
alkotásnak.
A lekérdezések eredményeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása nem üzleti
célú, nem bevételszerzést ösztönző, kizárólag magáncélú felhasználás céljából az Üzemeltetők által
engedélyezett.
Az ezen túli felhasználás – például tömeges adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy
letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Üzemeltetők előzetes engedélyével
lehetséges. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Weboldalon keresztül elérhető bármely adatbázis
kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul.
A jelen nyilatkozatban kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően nem biztosított a felhasználónak
a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használata,
hasznosítása. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges
ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Üzemeltetők

előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy
hasznosíthatók.
A felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltetők fenntartják a jogaikat Weboldal minden elemére,
különös tekintettel a Clarabot névre, a www.clarabot.com domainnevére, az ehhez tartozó
aldomainekre, az Üzemeltetők által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint
internetes reklámfelületeire.
Záró rendelkezések
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban a magyar jogi előírásai az
érvényesek, továbbá Felhasználó és Üzemeltetők a Weboldallal, a Szoftverrel, valamint a Szolgáltatás
használatával kapcsolatban a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos
hatáskörében állapodnak meg.
Jelen dokumentum hivatalos változata a magyar nyelvű dokumentum.
A jelen szerződési feltételekben megállapított feltételeken kívül sem az Üzemeltetők, sem pedig az
Üzemeltetők beszállítói vagy forgalmazói nem tesznek más ígéretet a szolgáltatásokkal
kapcsolatban, semmilyen kötelezettséget nem vállalunk a szolgáltatásokon belüli tartalmat, a
szolgáltatások sajátos funkcióit, vagy a megbízhatóságukat, rendelkezésre állásukat vagy az Ön
igényeinek kielégítésére való alkalmasságukat illetően. A szolgáltatást úgy biztosítjuk „ahogy
van”. Egyes joghatóságok előírnak bizonyos szavatosságokat, például az értékesíthetőségre,
meghatározott célra való alkalmasságra és jogszerűségre vonatkozó hallgatólagos szavatosságot. A
jogszabályok által megengedett mértékben a szavatosság valamennyi formáját kizárjuk.
Amennyiben a jogszabály azt lehetővé teszi, sem az Üzemeltetők, annak beszállítói és forgalmazói
nem vállalnak felelősséget az elmaradt haszonért, kiesett bevételért, az elveszett adatokért, a
pénzügyi veszteségért, illetve nem nyújtanak polgári jogi, közvetett, rendkívüli, következményi,
nem vagyoni vagy büntető jellegű kártérítést.
Az Üzemeltetők, az Üzemeltetők beszállítóinak vagy forgalmazóinak a jelen szerződési feltételek
alapján támasztott bármilyen, így vélelmezett szavatosságokat is magában foglaló követeléssel
szembeni teljes kötelezettségvállalása – amennyiben a jogszabály ezt lehetővé teszi – arra az
összegre korlátozódik, amelyet Ön a szolgáltatás használatáért részünkre kifizetett (illetve
amennyiben így döntünk, a szolgáltatás nyújtásának megismétlésére).
Az Üzemeltetők, az Üzemeltetők beszállítói, valamint forgalmazói semmilyen esetben nem
felelősek az ésszerű módon előre nem látható veszteségekért vagy károkért.
A jelen szerződési feltételeket módosíthatjuk. Kérjük, rendszeresen tekintse meg a szerződési
feltételeket. A hatályos szerződési feltételeket ezen az oldalon tesszük közzé

