A Scan4Chem okostelefonos alkalmazás
felhasználási feltételei
Ezek a felhasználási feltételek a Magyarországon elérhető Scan4Chem okostelefonos
alkalmazásra vonatkoznak. Az alkalmazást az AskREACH (LIFE16 GIE/DE/000738) EU LIFE
projekt keretében fejlesztették ki, és a Német Környezetvédelmi Hivatal (Umweltbundesamt;
UBA) biztosítja és ellenőrzi. A továbbiakban a Német Környezetvédelmi Hivatalra a szolgáltató,
mi, a miénk vagy a minket kifejezésekkel hivatkozunk. A Magyar Természetvédők Szövetsége
- A Föld Barátai Magyarország az AskREACH projekt egyik replikációs szervezete és a
Scan4Chem regionális alkalmazásadminisztrátora Magyarországon.
16 év alatti gyermekek nem használhatják a szolgáltatásokat, és nem adhatnak meg
semmilyen személyes adatot magukról. A szülők vagy gyámok nem fogadhatják el ezeket a
feltételeket, és nem regisztrálhatnak a szolgáltatásokra 16 év alatti gyermekek nevében.
A felhasználási feltételek az adatvédelmi irányelvekkel együtt kötelező érvényű megállapodást
képeznek. Alkalmazásunk használatával Ön elfogadja a felhasználási feltételeket. Ha ezen
rendelkezések bármelyike megváltozik, Önt ennek megfelelően tájékoztatjuk. Ha úgy dönt,
hogy nem fogadja el az új rendelkezéseket, a továbbiakban nem használhatja az alkalmazást.
Alkalmazásunk segítségével tájékozódhat a fogyasztási cikkekben található, különös
aggodalomra okot adó anyagokról (SVHC). Kérjük, olvassa el az alkalmazásban található GYIKet az SVHC-k meghatározásáról, a fogyasztóknak az ezen anyagokkal kapcsolatos
tájékoztatáshoz való jogáról és e jog hatályáról.
A Scan4Chem használata ingyenes. A cég címének megszerzése és a kérés elküldése az
interneten keresztül történik, és a felhasználó által csatolt képek számától függően változó
mennyiségű adatot (kB) igényel. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az online kéréseknél
kapcsolódási költségek merülhetnek fel. Az SVHC-kre vonatkozó információk különböző
módon szerezhetők be:
1. Azonnal az alkalmazáshoz csatlakoztatott európai adatbázison keresztül (feltéve, hogy
a termék szállítója beírta az információt ebbe az adatbázisba)
2. A termék szállítójának továbbítandó kérés elküldésével és a válaszuk kézhezvételével.
Mindkét esetben bele kell egyeznie a jelen felhasználási feltételekbe. Ha olyan kérést küld,
amelyet továbbítunk a termék szállítójának, meg kell adnia nevét, e-mail címét és lakóhelye
szerinti országát. Csak az Ön nevét és lakóhelye szerinti országát továbbítjuk a termék
szállítójának.
Ha kérdése, észrevétele vagy fenntartása van a jelen felhasználási feltételekkel vagy
szolgáltatásainkkal kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk a scan4chem@uba.de (német
vagy angol nyelven) vagy a magyarországi regionális rendszergazdához aksreach@mtvsz.hu email címen.

1. Mit kell figyelembe vennie, amikor információkat tölt fel a
szolgáltatásokba?
Ha egy termék még nem szerepel a rendszerünk adatbázisában, akkor a kérelem
létrehozásának folyamatában megadhatja a termék nevét és márkanevét/cégnevét, valamint
feltöltheti a termék fényképét az adatbázisba. Ezt az információt ezután tömeges
információként jelöljük meg, és megmutatjuk az alkalmazás többi felhasználójának, hogy be
tudják azonosítani az éppen beolvasott termékeket. A termék beszállítójának e-mail címét is
megadhatja, ha még nincs e-mail cím a címlistánkon. Az e-mail címet ellenőrizzük, és ha
helyes, és nem személyre szabott e-mail cím, felvesszük a címlistánkba, hogy más alkalmazásfelhasználók is használhassák azt a kéréseikhez. Ezen kívül személyes megjegyzést is fűzhet a
termékszállítónak küldött kéréshez.
Ön vállalja, hogy nem ad be vagy tölt fel olyan tartalmakat vagy felhasználói hozzájárulásokat,
amelyek sértik a törvényt, beleértve mások jogait is. A tartalom, a hozzászólások vagy
kommentek nem lehetnek károsak, csalárdak, megtévesztőek, fenyegetőek, zaklatóak,
rágalmazóak, obszcének vagy más módon kifogásolhatóak. A fotókon kizárólag a szóban forgó
fogyasztási cikknek kell szerepelnie, nem lehetnek személyek, jármű rendszámok, a fotó
készítésének helyszínéül szolgáló üzletre utaló tárgyak, stb. Szerzői jogvédelem alatt álló
képek nem használhatók. A fentiek bármelyikének megsértése esetén a szolgáltatások
használatához vagy a szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez való joga megszűnik.
A szolgáltató jogosult a tartalmakat bármikor felhasználni, szerkeszteni és hasznosítani,
valamint harmadik félnek átadni. Ez magában foglalja különösen a többszörözés, a terjesztés
és a nyilvános többszörözés jogát, különösen a nyilvános hozzáférhetőség jogát. A felhasználó
lemond minden szerzői jogról. Ez a rendelkezés nem érinti a felhasználó azon jogát, hogy
bizonyos licencmodellek keretében harmadik személyeknek tartalmi jogokat adjon.
Végül, Ön engedélyezi a szolgáltatónak, hogy az Ön felhasználói beadványain módosításokat
hajtson végre annak érdekében, hogy azokat testre szabja és a csatlakozó hálózatok, eszközök,
szolgáltatások vagy médiumok technikai követelményeihez igazítsa, amikor a felhasználók
(beleértve Önt is) számára történő szolgáltatásnyújtáshoz szükséges technikai lépéseket hajtja
végre.
Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy saját belátásunk szerint és előzetes értesítés nélkül
bármikor és bármilyen okból (beleértve, de nem kizárólagosan harmadik felek azon állításait,
hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott tartalom sérti a jelen feltételeket) eltávolítsuk a
szolgáltatásokat.

2. A felhasználó további kötelezettségei
Az alkalmazás felhasználójának tartózkodnia kell minden olyan tevékenységtől, amely
valószínűleg károsíthatja és/vagy túlterhelheti a szolgáltatások vagy a mögöttük álló műszaki
infrastruktúra működését.
Amennyiben a szolgáltatások használata vagy azok funkciói megszakadnak, a felhasználónak
haladéktalanul értesítenie kell a szolgáltatót vagy a regionális alkalmazásadminisztrátort a
megszakításról. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a felhasználó olyan, harmadik felek
által közzétett tartalomról szerez tudomást, amely nyilvánvalóan sérti az alkalmazandó jogot
vagy harmadik felek jogait.

3. Ki a felelős az alkalmazás felhasználója vagy a termék szállítója által
feltöltött/továbbított információkért?
A termékszállítók vagy az alkalmazás felhasználói által a szolgáltatásokon keresztül közzétett
vagy továbbított bármilyen információ vagy tartalomért kizárólag az a személy felel, akitől az
ilyen tartalom származik. Nem vállalunk felelősséget a termékbeszállítók által adott
információk helyességéért. A szállítók válaszaiban esetlegesen kifejezett vélemények nem
feltétlenül tükrözik a mi véleményünket.
Ön saját felelősségére fér hozzá minden ilyen információhoz és tartalomhoz. Nem vállalunk
felelősséget az ilyen információkban vagy tartalmakban található hibákért vagy
mulasztásokért, illetve az azokkal kapcsolatban Önt ért károkért vagy veszteségekért. Nem
tudjuk garantálni az összes olyan alkalmazás-felhasználó és termékszállító
személyazonosságát, akikkel Ön a szolgáltatások használata során kapcsolatba lép, és nem
vagyunk felelősek azért, hogy ki fér hozzá a szolgáltatásokhoz.

4. Az informatikai
felhasználása

eszközeinkben

közzétett

személyes adatok

Az impresszumból származó adatokkal vagy az általunk közzétett kapcsolattartási adatokból
származó hasonló információkkal, például postai címekkel, telefon- és faxszámokkal, valamint
e-mail címekkel való visszaélés nem megengedett. Kifejezetten fenntartjuk a jogot, hogy e
tilalom megszegése esetén jogi lépéseket tegyünk az úgynevezett spam levelek küldőivel
szemben.

5. Mi történik, ha nem akarom többé igénybe venni a szolgáltatásokat?
Az alkalmazást bármikor törölheti okostelefonjáról vagy más eszközéről. Kérjük, olvassa el
Adatvédelmi szabályzatunkat és a feltöltött adatai használatának jogáról szóló, fentebb leírt
információkat, hogy többet megtudjon arról, hogyan kezeljük az Ön által megadott adatokat,
amikor abbahagyja szolgáltatásaink használatát. A szolgáltatások használatát (vagy a
szolgáltatásokhoz való hozzáférését) bármely okból, saját belátásunk szerint
megszüntethetjük (vagy felfüggeszthetjük), beleértve a jelen feltételek megsértését is.
Kizárólagos jogunk van annak eldöntésére, hogy Ön megsértette-e a jelen feltételekben
meghatározott korlátozások bármelyikét.

6. Felelősség
A szolgáltató nem vállal garanciát az alkalmazás elérhetőségére, megbízhatóságára,
funkcionalitására vagy az Ön céljaira való alkalmasságára vonatkozóan.
A lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése esetén a kártérítés a szerződésben
meghatározott, előre látható kárra korlátozódik, kivéve a szándékosság vagy súlyos
gondatlanság esetét.

7. Jogorvoslati jog

Ha az alkalmazás használatával harmadik félnek kárt okoz, Ön felmenti a szolgáltatót és
alkalmazottjainkat vagy képviselőinket a harmadik félnek okozott kár megtérítése alól. Ez azt
jelenti, hogy ha Ön mint az alkalmazás felhasználója kárt okoz egy harmadik félnek, és ez a
harmadik fél kártérítési igénnyel rendelkezik, az alkalmazás felhasználójának kell megfizetnie
a kárt a harmadik félnek. Ha ezekben az esetekben az alkalmazás felhasználója által
megkárosított harmadik fél kártérítési igényt támaszt a szolgáltatóval szemben, és nekünk és
alkalmazottjainknak vagy képviselőinknek költségei merülnek fel, az alkalmazás
felhasználójának meg kell térítenie ezeket a költségeket. Ezek a költségek magukban
foglalhatják a megfelelő jogi védekezést is, ha a harmadik fél által a szolgáltatóval szemben
követelt kár csak így hárítható el.
Például: Az alkalmazás felhasználója nem egy saját maga által lefényképezett képet használ az
alkalmazásban, hogy azt egy vállalathoz intézett megkeresésében felhasználja, hanem egy
szerzői jogvédelem alatt álló képet használ felhasználási jogok nélkül. Ha a kép szerzői jogának
tulajdonosa most kártérítést követel e szerzői jogsértés miatt, az alkalmazás felhasználójának
kártérítést kell fizetnie a jogsértésért, és kártalanítja az alkalmazás szolgáltatóját.

8. Elválaszthatósági záradék
Amennyiben a fenti rendelkezések valamelyike érvénytelen vagy érvénytelenné válik, a többi
rendelkezés továbbra is alkalmazandó.

