Szerzői jogok és egyéb rendelkezések

A https://www.mabiasz.hu honlapon és aloldalain elérhető szolgáltatás(ok) igénybe vételével
Ön az alábbi feltételeket elfogadja.
A MABIASZ Alkusz Portál (https://www.mabiasz.hu és aloldalai) a Magyar Biztosítási
Alkuszok Szövetségének tulajdona.
A MABIASZ Alkusz Portálon lévő információ megtekintéséhez és a szolgáltatások
használatához regisztráció szükséges, ez alól kivételt képeznek egyes menüpontok alatt
elérhető nyilvános információk. A MABIASZ Alkusz Portál rendeltetésétől eltérő használata
tilos, a belépéshez és használatához szükséges, a regisztráció során kapott azonosítók és
jelszavak nem adhatóak tovább harmadik személyeknek.
A MABIASZ Alkusz Portált kizárólag regisztrált alkuszok, akik a Magyar Biztosítási
Alkuszok Szövetségének tagjai, továbbá a szövetséggel együttműködő biztosítók és a
MABIASZ által felhatalmazottak használhatják.
A regisztrációt a MABIASZ erre felhatalmazott képviselője végzi el.
A MABIASZ Alkusz Portálon található képek, grafikák, fényképek, animációk, videók, zene,
hanganyag, szöveg (és minden ezekben rejlő és ezekhez tartozó szellemi termék szerzői joga),
a MABIASZ tulajdona, amelyet szerzői és/vagy a szellemi termékekre vonatkozó jogok
védenek. A felhasználó semmilyen jogot nem szerez az ilyen szerzői jogi védelem alatt álló
anyagokra, védjegyekre és szolgáltatás-védjegyekre vonatkozóan, és ezeket kizárólag a
MABIASZ írásos engedélyével használhatja fel. Ez alól kivételt képeznek a biztosítók által
feltöltött biztosítói logók, a biztosítók saját anyagai, a felhasználó alkuszok által feltöltött
logók, alkuszok saját dokumentumai, valamint az alkuszok által készített biztosítási ajánlatok
és adatbázisok.
A MABIASZ Alkusz Portált működtető szoftver(ek) szerkezete, felépítése és kódja a
MABIASZ tulajdona és ennek alapján üzleti titkot képez.
Határozottan tilos a szoftvert vagy a szoftver bármely részét (pl. háttér adatbázisok – kivéve a
regisztrált alkuszok által létrehozott és használt adatbázisok melyek felett az adatbázist
létrehozó regisztrált alkuszok rendelkeznek) másolni, többszörözni, lefordítani, visszafejteni,
továbbá bármilyen módon megkísérelni szoftver szerkezetének vagy forráskódjának
felderítését, módosítását. A szoftver alapján nem készíthető, nem tehető közzé és nem
terjeszthető semmilyen alkalmazás. A felhasználó a szoftvert, vagy annak részét nem adja át,
nem használja olyan módon, amelyet tiltanak a vonatkozó törvények, korlátozások,
szabályok.
A szoftverrel kapcsolatban a regisztrált felhasználó kizárólag arra szerez jogot, hogy a
szoftvert a jelen szerzői jogok és rendelkezésiben rögzített módon használja.
Az alkuszok és biztosítók szakmai munkájával össze nem függő célra semmilyen
információt/anyagot a https://www.mabiasz.hu weboldalról harmadik félnek, másik weboldal
vagy egy online környezet számára másolni vagy reprodukálni tilos (mindegy hogy
„Screenshot”, "Screen Scraping" szoftver, "Spiders" vagy egy más metódus segítségével)

A MABIASZ Alkusz Portál használatával kapcsolatban szolgálati közleményeket,
adminisztrációs üzeneteket és más információkat küldhetünk. Ezen kommunikációs formák
némelyike kikapcsolható.
A MABIASZ Alkusz Portál weboldalai kizárólag saját felelősségére használhatóak. Az
interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma
módosulhat, vagy elveszhet. A MABIASZ nem felel azon költségekért, károkért,
veszteségekért, amelyek a weboldalak bármelyikének használatával összefüggésben
keletkeznek, ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, az illetéktelen
megváltoztatást, az információ elveszését, módosulását, az információtovábbítás esetleges
késedelmét, vonal- vagy rendszerhibát is.
A MABIASZ rendszeresen ellenőrzi és aktualizálja a weboldalain található információkat.
Bár a MABIASZ minden ésszerű intézkedést megtesz az információk pontosságának
biztosítása érdekében, az adatok időközben változhatnak. Ezért a MABIASZ nem vállal
semmilyen felelősséget vagy szavatosságot az információk időszerűségéért, pontosságáért és
teljességéért. Ugyanez vonatkozik minden egyéb olyan weboldalra is, amely hiperlinkek
segítségével elérhető. Amennyiben a regisztrált felhasználó ilyen weboldalakhoz hoz létre
linket, azt saját kockázatára teszi. A MABIASZ nem felel az ilyen linkek segítségével
hozzáférhető weboldalak tartalmáért.
A MABIASZ weboldalain elhelyezett minden szöveg, ábra, letölthető dokumentum,
információ, egyéb tartalom, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jogi
oltalom alatt áll, amelyeket kizárólag a MABIASZ előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet
bármilyen formában felhasználni, a személyes használatot meghaladó mértékben vagy célból.
A kezelt személyes és üzleti adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos
visszaélések elkerülése érdekében társaságunk kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági
intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai
fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

