JOGI NYILATKOZAT
Az LCCI Magyarország (GB Resources Kft) által működetett weboldalhoz
Hatályos: 2018. január 1-től visszavonásig

I. ÁLTALÁNOS ADATOK
1. AZ ÜZEMELTETŐ NEVE,
NYILVÁNTARTÁSI SZÁMAI

SZÉKHELYE,

POSTACÍME,

BEJEGYZÉSI

ÉS

Az üzemeltető neve: GB Resources Oktatási és Tanácsadó Kft
Az üzemeltető rövidített neve: GB Resources Kft
Az üzemeltető székhelye: 1028 Budapest Fuvola utca 5/a.
Az üzemeltető postacíme: 1028 Budapest Fuvola utca 5/a.
Az üzemeltető cégbírósági bejegyzési száma: Cg. 01-09-567568
Az üzemeltető adószáma: 12239777-2-41
EU adószám: HU12239777
Az üzemeltető adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-73300/2014
Az üzemeltető akkreditációs határozati száma: AK –XXV/1/2004
Az üzemeltető bankszámlaszáma: Budapest Bank 10102244-46971300-01000001
2. AZ ÜZEMELTETŐ ELÉRHETŐSÉGE
Ügyfélszolgálat: munkanapokon:
hétfőtől csütörtökig 9:00 – 17:00 óráig, pénteken 9:00 – 14:00 óráig
Telefon: +36 1 630 9624
Mobiltelefon: +36 20 34 070 34
e-mail: office@lcci.hu
Web: www.lcci.hu
3. AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT WEBOLDAL
A weboldalak böngészésével a felhasználó kijelenti, hogy jelen jognyilatkozatot ismeri és
feltételeit elfogadja.
A weboldalak tárhelyszolgáltatója: ProfiTárhely Kft. Cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
Cégjegyzékszám: 03-09-121889, Adószám: 23173080-2-03, Adatkezelési nyilvántartási szám:
NAIH-74049/2014, Ügyfélszolgálat Munkanapokon 8:00-16:00-ig Tel.: +36 20 254 0866, Fax.:
+36 76 998 344, ugyfelszolgalat@profitarhely.hu
II. JOGI NYILATKOZAT, WEBOLDALAK FELHASZNÁLÁSA
4. A FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSAI
4.1 A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének
a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa, és kizárólag saját személyes információ
szerzésére használja fel.
4.2 A weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú
felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan
átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy
egyéb felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltételek

tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és
a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság
illetékességének is.
5. KÖTBÉR A JOGELLENES HASZNÁLATÉRT
5.1 A weboldal teljes szöveges és grafikus tartalma, a hírlevélsorozatok (publikálási időpont
nélkül), a letölthető tanulmányok, a fotók és a videók szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi
LXXVI. Tv. alapján) és a GB Resources kft jogtulajdonát képezik.
5.2 A weboldalak mindennemű tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása,
többszörözése, terjesztése, nyilvános
előadása, illetve eltorzítása, megcsonkítása tilos, ideértve, de nem kizárólag, a bevételszerző
tevékenységre való felhasználást is. A
weboldalak tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a szerző írásbeli
hozzájárulását adta. Ilyen esetekben a szerző neve és a forrás (az adott weboldal címe)
kötelezően megjelenítendő, és csak a szerző által engedélyezett tartalom-részlet használható fel,
kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon,
formában és terjedelemben.
5.3 Amennyiben a weblap tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban,
nyilvános előadásokon, vagy
bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, a weblap üzemeltetőjének engedélye
hiányában bizonyíthatóan azonos vagy
hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 100.000 Ft + ÁFA, azaz napi egyszázezer
magyar forint + ÁFA összegű kötbért
számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a
teljes oldaltartalom 20 %-ánál agyobb
mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó
kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást
alkalmazunk a jogsértő költségére, amely közokirat.
III. TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK
6 TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSI FELTÉTELEI
6.1 Az üzemeltető weboldalán kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött
szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak.
6.2 A weboldalon található valamennyi megrendelési űrlap kitöltésével és a „Megrendelés” (vagy
hasonló értelmű szóval, kifejezéssel jelölt) gomb lenyomásával a felhasználót fizetési
kötelezettség terheli. A megrendelő fizetési kötelezettségének köteles határidőre eleget tenni.
Amennyiben a megrendelt nyelvvizsga ellenértéke a fizetési határidőig nem érkezik meg, a
megrendelést minden előzetes figyelmeztetés nélkül töröljük.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
7. HIRDETÉSI FELTÉTELEK, HIRDETÉSI DÍJ
7.1 A weboldalon a weboldalt üzemeltető cég tevékenységeivel konkurrens vállalkozók illetve
cégek csak hirdetési díj megfizetése mellett népszerűsíthetik saját termékeiket illetve
szolgáltatásaikat. Konkurrens terméknek illetve szolgáltatásnak minősül minden olyan termék
illetve szolgáltatás, amely vagy amelyhez hasonló a weboldalon feltüntetve kapható illetve
megrendelhető.
7.2 A termék vagy szolgáltatás népszerűsítése akár közvetlen, akár közvetett formában
megvalósulhat, ideértve, de nem kizárólag:
tanácsadás egy hozzászólónak, új téma indítása, saját szakértelem hirdetése, az LCCI
magyarországi vizsgaközpont illetve munkatársai szakértelmének megkérdőjelezése, negatív
színben történő feltüntetése, jó hírnevének megsértése, becsületsértése.
7.3 Ha a hozzászólásból működő link által, vagy egyéb formában elérhető a hozzászóló, vagy az
általa képviselt vállalkozás vagy cég kínálata, az esetben a cég hirdetési díjat köteles fizetni a GB
Resources Kft részére. A konkurrens hirdetést beíró hozzászólás szerzője, illetve az általa képviselt
vállalkozás vagy cég a "Küldés" gomb lenyomásával automatikusan elfogadja a hirdetési
feltételeket, és vállalja a hirdetési díj számla ellenében történő megfizetését. A hirdetési díj 80.000
Ft + ÁFA / hozzászólás.
7.4 A weboldal üzemeltetője jogosult a konkurrens hozzászólást törölni, de a hirdetési díj a
törléstől függetlenül esedékes. A törölt hozzászólást az üzemeltető – a vita elkerülése érdekében,
ténytanúsítás céljából – elektronikusan megőrzi.
8. ILLETÉKESSÉGI NYILATKOZAT
8.1 A jelen jogi nyilatkozatban nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más
vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók.
8.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat az üzemeltető székhelye szerint hatáskörrel
rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton
nem tudják rendezni.

