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I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
HATÁLYA ÉS ELÉRHETŐSÉGE:
A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a CROSSSEC
Solutions Kft. (továbbiakban: Crosssec) által a Crosssec weboldalán elérhető NORMA
Demo szolgáltatás által nyújtott szolgáltatásokra terjed ki (továbbiakban: Demó). A
regisztrációval, ill. szerződés megkötésével egyidejűleg a Felhasználó (mint megrendelő)
elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit.
A Szolgáltatás tárgya és célja, hogy a Felhasználó számára a Crosssec Solutions biztosítja
a Crosssec NORMA szoftver próba verziójának (továbbiakban: Demó) használatát. Az
alkalmazás segítségével a Felhasználó kipróbálhatja a szoftver működését, funkcióit, és
teszt adatokat rögzíthet, azokkal műveleteket végezhet.
Crosssec egyoldalúan jogosult az ÁSZF megváltoztatására, amennyiben azt
szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi követelmények megváltozása; a szolgáltatás
biztonságát vagy minőségét növelő intézkedések bevezetése; új szolgáltatás bevezetése,
vagy meglévő szolgáltatás módosítása, ill. kivezetése; a szolgáltatás nyújtásához
szükséges műszaki feltételek megváltozása, vagy a szolgáltatás nyújtásában
bekövetkezett lényeges, és előre nem látható körülmények indokolják; továbbá
amennyiben arra bírósági/hatósági döntés a Crosssecet kötelezi.
Az ÁSZF megváltozásáról a Crosssec a felhasználókat a módosítás hatályba lépését
megelőző 15 (tizenöt) nappal megelőzően értesíti. Korábbi szolgáltatást nem érintő új

szolgáltatás bevezetése esetén a Crosssec a felhasználókat külön nem értesíti. A
módosított ÁSZF-et a Crosssec honlapján közzéteszi.
A felhasználó a módosítás hatálybalépését megelőzően a módosítás hatályba lépésnek
napjára írásban (ide értve az email-t is) jogosult a szerződést felmondani. A felhasználó
ezen felmondási joggal akkor élhet, amennyiben a módosítás az általa igénybe vett
szolgáltatást hátrányosan érinti. A módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatás
használata az ÁSZF módosítás kifejezett elfogadásának tekintendő.
A mindenkori hatályos ÁSZF, valamint a korábbi, már hatályát vesztett feltételek a
Crosssec weboldalán (www.crosssec.com) találhatóak meg.

II. REGISZTRÁCIÓ, SZERZŐDÉSKÖTÉS, A
SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK
FELTÉTELE
A Crosssec weboldalán történő megrendeléssel/regisztrációval szerződés
(továbbiakban: Szerződés) jön létre a Felhasználó és a Crosssec között.
A Felhasználó kijelenti, hogy nagykorú, cselekvőképes személy, akinek szerződéskötési
képessége nem áll korlátozás alatt. Amennyiben a szerződéskötés nem természetes
személy nevében történik, úgy a regisztráció során eljáró személy egyidejűleg arról is
nyilatkozik, hogy a szervezet képviseletére történő megfelelő felhatalmazás birtokában
jár el, ill. az általa képviselt szervezet az ÁSZF-et elfogadja.
A szerződéskötéssel egyidejűleg a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a szerződéskötés
során megadott adatokat a Crosssec a Szolgáltatás nyújtása céljából a Szerződés
fennállása alatt tárolja, ill. kezelje.
A regisztráció során megadott adatok – különösen a felhasználói név és a jelszavak –,
valamint a szolgáltatás használatához kapcsolódó egyedi azonosítók és egyedi – a

belépést biztosító – hivatkozások megőrzéséről és illetéktelenektől való távoltartásáról a
Felhasználó is köteles gondoskodni. Ezen adatok elvesztéséért vagy illetéktelenekhez
való kerüléséért a Crosssec felelősséget nem vállal. Amennyiben a Felhasználó észleli,
hogy a fiókjának biztonsága sérült vagy a bejelentkezéshez szükséges adatai veszélybe
kerültek, úgy köteles erről a Crosssec-et haladéktalanul értesíteni, a késedelmes
értesítésből fakadó károkért való felelősség a Felhasználót terheli.
A szerződéskötés a Crosssec weboldalán keresztül történik, azonban írásbeli szerződés
nem jön létre. A szolgáltatás igénybevételét a Crosssec a Felhasználó e-mail címére
küldött elektronikus levélben szereplő elektronikus linken keresztül biztosítja. A
Szolgáltatás díj fizetése nélkül vehető igénybe.
A Demót az a Felhasználó veheti igénybe, aki a weboldalon a „Kipróbálom” gombra
történő kattintást követően a Crosssec rendelkezésére bocsájtja, a regisztrációhoz
szükséges adatokat:
•

Cégnév (kötelező)

•

Céges e-mail cím (kötelező)

•

Vezetéknév, keresztnév (opcionális)

•

Iparág (Opcionális)

•

Cégméret (Opcionális)

•

Havi bérköltség (Opcionális)

továbbá elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, ill. tudomásul veszi az adatkezelési
tájékoztatóban írtakat.

III. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK
FOLYAMATA
A Szolgáltatás csak regisztrált Felhasználók számára lehetséges. A regisztrációra a
Crosssec weboldalán a "Kipróbálom" gombra kattintva vagy a
https://app.norma.crosssec.com/demo cím meglátogatásával van lehetőség.

A "Kipróbálom" gomb megnyomását vagy a https://app.norma.crosssec.com/demo cím
meglátogatását követően a Felhasználó a regisztrációs űrlapon keresztül megadhatja a
kötelező és opciós adatokat, valamint megismerheti és elfogadhatja az ÁSZF-t és a
kapcsolódó adatkezelési tájékoztatókat. Ezt követően a „Próbaváltozat indítása” gombot
szükséges megnyomnia.
A Felhasználó az általa megadott e-mail címre egy automatikus egyedi belépési linket
tartalmazó e-mailt kap. A link birtokában a Demó aktív időszaka alatt bármikor beléphet
az alkalmazásba. További azonosításra a későbbiek során már nincs szüksége.
A Crosssec Solutions felhívja a demó verzió felhasználóinak figyelmét, hogy az e-mailben
kiküldött egyedi hivatkozás biztonságos tárolásáról a felhasználónak kell gondoskodnia.
Az egyedi hivatkozás ismeretében (például a visszaigazoló levél, vagy a hivatkozás
harmadik fél számára történő továbbításával) a felhasználó által regisztrált demó fiók
felhasználónév és jelszó nélkül hozzáférhető, az azonosításhoz csak az egyedi
hivatkozást kell ismerni.
A Crosssec biztosítja, hogy ismételten a Felhasználó rendelkezésére bocsájtja a belépési
linket, amennyiben erre bármely okból kifolyólag szükség lenne, a Demó aktív időszaka
alatt.
A regisztrációt követően a Felhasználó hozzáférést kap egy kitalált, nem valós adatokkal,
előre feltöltött Demó fiókhoz. A Felhasználó a Demó fiók összes funkcióját és
lehetőségét kipróbálhatja, továbbá saját adatait is feltöltheti.
A Crosssec kiemelten felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy kerülje a valós
adatok használatát.
Amennyiben a Felhasználó a saját, valós adatait szeretné a szoftverben kipróbálni, akkor
arra a Crosssec a NORMA szoftver 14 napos trial verzióját ajánlja.
A Felhasználó által a Demóba feltöltött adatok, illetve az azokon végzett
módosítások a Demó aktív időszakának a végén véglegesen törlésre kerülnek. Az

adatok továbbá nem helyreállíthatók és nem emelhetők át a Norma teljes
verziójába.

IV. A SZOLGÁLTATÁS IDŐTARTAMA
A Felhasználó regisztrációját követően létrehozott Demó felhasználást biztosító link a
regisztrációt követő 30 napig érvényes. Az időszak lejártát követően a link törlésre kerül
és a Felhasználó már nem tud belépni a Demó alkalmazásba.
A Demó aktív időszaka nem hosszabbítható meg.

V. A SZOLGÁLTATÁS MEGSZŰNÉSE VAGY
FELMONDÁSA
A szolgáltatás automatikusan megszűnik a 30 napos próbaidőszak végén. A Felhasználó
által a Demóba feltöltött adatok törlésre kerülnek. A regisztráció során megadott adatok
a kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kerülnek kezelésre.
A Felhasználó a 30 napos időszak alatt bármikor kérvényezheti írásban adatai törlését
és a regisztráció megszűntetését. A Crosssec a bejelentést követően 2 munkanapon belül
törli az adatokat és a belépéshez használható linket.

VI. KAPCSOLATTARTÁS:
Crosssec a Felhasználó részére történő valamennyi értesítését a Felhasználó által
megadott email címre küldi meg.
Felhasználó köteles az általa megadott elérhetőségi adatokat naprakészen kezelni, és az
abban beállt változásokat haladéktalanul bejelenteni. A bejelentés megtörténtét követő
munkanap 24-ik órájáig a korábbi értesítési címre történő közléseket a Felek

joghatályos közlésnek tekintik. Az értesítés akkor is közöltnek tekintendő, amennyiben
az a Crosssec rendszerén kívül bekövetkezett bármely okból (pl. Felhasználó levelezési
rendszerének meghibásodása, levelek ún. Spam szűrése, stb.) nem érkezett meg a
Felhasználóhoz.
Felek a Felhasználó email címéről érkező közléseket a Felhasználó közléseinek tekinti
azzal, hogy a Felhasználó nem jogosult annak bizonyítására, hogy az email közlés nem
tőle származott (mivel pl. jogosulatlan személy ahhoz hozzáfért). Crosssec a
Felhasználók részéről közléseket kizárólag a megadott értesítési email címen, ill. írásban
fogad el. Amennyiben arra lehetőség áll fenn, úgy az értesítés értelemszerűen megtehető
a szolgáltatási felületen keresztül is.
Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás is e-mail-ben kérhető kizárólag a Felhasználó
egyértelmű beazonosítását követően.

VII. SZELLEMI TULAJDONJOGI VÉDELEM
A Crosssec által kifejlesztett szoftverek, számítógépes programok, illetve a
megvásárolható digitális tartalmak a Crosssec szellemi tulajdonát képezik, melyek
szerzői jogi védelem alatt állnak. Az alkalmazások, illetve a számítógépes felhasználói
felület és egyéb Szolgáltatás használatához szükséges számítógépes programok
frissítését, fejlesztését a Crosssec a Felhasználó külön engedélye nélkül végzi.
A Crosssec név és logó védjegyoltalom alatt áll, kizárólag a Crosssec kifejezett
hozzájárulásával használható. Továbbá a Szolgáltatás grafikai megjelenése, a
felhasználói felület, a weboldalon és Crosssec alkalmazásokban közzétett fényképek,
videók, hangok, ill. egyéb tartalom úgyszintén a Crosssec szellemi tulajdonának részét
képezik függetlenül attól, hogy a lajstromba vétel (így különösen a formatervezési
mintaoltalom megszerzése) megtörtént-e. A Crosssec által használt szoftverek védelmét
biztosító intézkedés megkerülése, avagy annak kísérlete szigorúan tilos és a szerződés
azonnali hatályú felmondását vonja maga után.

A szolgáltatás hátterét jelentő digitális tartalom szerzői jogi védelem alatt áll azzal, hogy
a Crosssec rendelkezik annak felhasználási jogai felett. A Szerződés megkötésével a
Crosssec nem kizárólagos és nem átruházható engedélyt ad az általa összeállított
digitális tartalmakra, mely engedély ugyanakkor nem terjed ki a tartalom
többszörözésére, terjesztésére, nyilvánossághoz való bármilyen módon történő
közvetítésére, avagy átdolgozásra. Tilos az olyan terjesztés, ill. közzététel, mely ingyenes
vagy ahol harmadik személyektől ennek fejében ellenértéket követelnek meg, avagy
amely a Crosssec jó hírnevének, és gazdasági érdekének csorbítására alkalmas.

VIII. JOGHATÓSÁG, ALKALMAZANDÓ JOG
A Szerződésben, ill. a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar
jog szabályai az irányadók. A Szerződésből fakadó vitás kérdések esetére felek kikötik –
értékhatártól függően – a Pécsi Járásbíróság, ill. a Pécsi Törvényszék kizárólagos
illetékességét.

IX. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉVEL
KAPCSOLATOS FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS
A Crosssec a Demóba feltöltött adatok esetében is biztosítja a GDPR rendelet előírásait.
A nem visszterhes szerződés okán a Crosssec a szerződésszegésért való felelősségét
teljes egészében kizárja a Ptk. 6:152. § alapján, különös tekintettel az alábbi esetekre.
A Crosssecet a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul/nem valós megadott
adatokra visszavezethető problémáért felelősség nem terheli.
A Crosssec nem vállal felelősséget a Felhasználó által feltöltött adatokért akkor sem, ha
üzletpolitikai vagy üzemeltetési indokokból kifolyólag a Demó fiókban tárolt adatok a 30
napos időszak lejártát megelőzően megváltoznak vagy törlődnek.
A Crosssec nem vállal felelősséget a hozzáférési link Felhasználó általi harmadik
személlyel történt megosztását követő esetleges jogosulatlan hozzáférésért, adatok
rögzítésért, korábban feltöltött adatok módosításáért.

A Felhasználó felelőssége, hogy harmadik személyek személyiségi és adatvédelmi jogait,
üzleti titkait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse a Demó
használata során.

