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A www.aosz.hu weblap használatának a feltételei 

 
 
 

Felhasználó az a nagykorú, cselekvőképességében nem korlátozott természetes személy, aki 

a Tulajdonos www.aosz.hu honlapján kialakított felület segítségével kívánja az autizmussal 

élő személynek napi életviteléhez szükséges azon segítőkkel, támogatókkal (továbbiakban: 

Segítők) felvenni a kapcsolatot, akik sikeresen elvégezték a Tulajdonos által szervezett, az 

autizmussal élők támogatását célzó segítő személyek oktatására vonatkozó képzést, és a 

Tulajdonos által külön erre acélra létrehozott elektronikus adatbázisban (továbbiakban: 

Adatbázis) önkéntes hozzájárulásuk alapján szerepelnek. 

 

 Jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban „Felhasználási Feltételek") a www.aosz.hu 

honlap üzenetküldő részén (a továbbiakban „Felület") elérhető szolgáltatás igénybevételére 

és felhasználására vonatkozó, jogilag kötelező feltételeket határozzák meg. 

A Felületre történő belépéssel a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a 

Felhasználási Feltételeket, amelyek a Felületen tett első látogatásakor haladéktalanul 

hatályba lépnek. 

Amennyiben az alábbi feltételeket bármely okból nem fogadja el, nem jogosult használni a 

Felületet. 

A Tulajdonos Fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási Feltételeket bármikor, a jelen közlés 

frissítése útján felülvizsgálja vagy módosítsa 
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Amennyiben a Felhasználási Feltételek és a www.aosz.hu honlapon  máshol meghatározott 

általános rendelkezések között bármilyen ellentmondás lenne, úgy a jelen Felhasználási 

Feltételek az irányadók. 

 

A Felület használata során a személyes adatok kezeléséről a Tulajdonos előzetes tájékoztatást 

ad, ill. engedélyt kér a személyes adatok kezelésével összefüggésben az Európai Parlamentnek 

és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (általános adatvédelmi rendelet; 

„GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény („Info tv.”) alapján.  

A Felhasználó a Felületet kizárólag saját felelősségére használhatja.  

A Felhasználó köteles a használat során a valóságnak megfelelő információt közölni. 

A Felhasználó által közölt adatok valótlansága, vagy hiányossága esetén a Tulajdonos jogosult 

a Felülethez a Felhasználó hozzáférését egészben, vagy részben megszüntetni.  

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felület segítségével kapcsolatot teremthet az 

Adatbázisban szereplő Segítőkkel oly módon, hogy a Felületen megadja a nevét, 

telefonszámát, e-mail címét, valamint a segítségre szoruló kiskorúsága, vagy nagykorúsága 

állapotának a tényét, továbbá azon megye nevét, melynek a területén a Segítőnek a 

tevékenységét ki kellene fejtenie. Ezen adatokat a Tulajdonos továbbítja az Adatbázisában 

lévő Segítők e-mail címeire, akik közül az, aki a Felhasználónak segítő támogatást kíván 

nyújtani, felveszi a Felhasználóval - a  Felhasználó által megadott elektronikus elérhetőségi 

módok valamelyikén  -  a kapcsolatot. 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Segítő és a Felhasználó közötti kapcsolat létrejöttében 

a Tulajdonos tevékenysége kizárólag a hozzá érkező segítségnyújtásra irányuló megkeresések 

továbbítására korlátozódik a segítői tevékenységet végző Adatbázisban szereplő Segítők 

számára. 
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A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Tulajdonos és az Adatbázisában szereplő Segítők – az 

Adatbázisban szereplésen túl – semmilyen kapcsolatban nincsenek egymással. A Tulajdonos 

Adatbázisába történő felvétel nem jelenti azt, hogy a Tulajdonos a Segítőt, vagy a munkáját 

minősítené, vagy ellenőrizné, vagy bármely más módon ellenőrzést, vagy felügyeletet 

gyakorolna személye, vagy a segítői tevékenysége felett. 

A Felhasználó elismeri és tudomásul veszi, hogy a Tulajdonost a Felhasználó és Segítő közötti 

jogviszony létrejöttével, teljesítésével összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli. A 

segítői tevékenységet a Segítő önállóan a saját tevékenysége körében, a saját kockázatára 

és felelősségére végzi. A Segítői tevékenységgel kapcsolatos bármely igényt a Felhasználó a 

Tulajdonossal szemben nem érvényesíthet. 

A Felhasználók a Felületet kizárólag saját felelősségükre használják, a Tulajdonos nem felel 
olyan kárért, amely a Felület használatából ered, illetve a helytelen, hibás vagy hiányos 
tartalom következménye. 
 
A Tulajdonos a Felület használatából eredő esetleges kár bekövetkeztéért a felelősségét 
teljesen kizárja.  
 
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Tulajdonos nem felelős a Felület használatának 
következményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott 
kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve 
hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek 
felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.  
 
A Felhasználó kijelenti, hogy nagykorú, cselekvőképességében nem korlátozott természetes 
személy. 
 


