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Karrier-Lightware Visual Engineering 
Felhasználási feltételek 

 
I. A felhasználási feltételek tartalma  

A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Lightware Vetítéstechnikai Kft. (1071 Budapest, 
Peterdy utca 15.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Karrier-Lightware Visual 
Engineering (http://www.hr.visualengineering.eu/) weboldalon (Weboldal) elérhető 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás)  igénybevevője 
(Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.  

 

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei 

 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció csupán egyszeri belépésre ad lehetőséget. 

Elfogadja, hogy a regisztrációval semmilyen egyéb szolgáltatást nem nyújtunk, a Weboldal 

kizárólag munkaerő-toborzás és előszűrés céljával üzemel. A felhasználó adatait, a Weboldalra 

feltöltött önéletrajzát, valamint a tesztek eredményeit csak és kizárólag a munkaerő kiválasztás 

céljára használjuk fel.  

 

III. A regisztráció 

A Szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval vehetők igénybe. A regisztráció a regisztrációs 

ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a 

Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, 

vagy olyan felhasználó nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, 

amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció 

egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, 

hogy Felhasználó a Felhasználási Feltételek tartalmát ismeri. 

 

IV. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik 

1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen 

Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a 

Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt 

eredményezheti vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű 

működtetését. 

2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A 

szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót 

illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn 

történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen túl semmilyen egyéb 

formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének 

hiányában. 
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V. Felelősség 

1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás - 

ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt feladatsorok, illetve a Szolgáltatás 

keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes 

működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen 

felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben 

keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban 

keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, 

szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, 

férgek, makrók vagy hacker tevékenységek). 

2. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott 

adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

 


