FIGYELEMFELHÍVÁS A FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE

Felhívjuk a Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a jelen általános felhasználási
feltételeket is magában foglaló általános szerződési feltételek dokumentum
(továbbiakban: „ÁSZF”) a Media Vivantis Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 126-130. adószám:
26703026-2-41 cégjegyzékszám: 01-10-140245 továbbiakban: „Médiaszolgáltató”)
általános szerződési feltételeit tartalmazza a Life TV elnevezésű lineáris audiovizuális
médiaszolgáltatáshoz tartozó www.lifetv.hu weboldal és annak egyes szolgáltatási
(továbbiakban: „Honlap”) vonatkozásában.
Jelen rendelkezések a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
Hatodik Könyv XV. fejezetének (6:77-81.§) rendelkezései alapján általános szerződési
feltételeknek minősülnek.
Az alábbi felhasználási feltételek az Ön, mint Felhasználó és a Médiaszolgáltató között
létrejövendő megállapodás lényegi tartalmát alkotják, melyek a honlap, illetve annak
egyes szolgáltatásai használatára vonatkoznak.
A megállapodás megkötéséhez az ÁSZF átolvasása után kattintson az elfogadom
gombra.
Amennyiben a jelen ÁSZF feltételei nem elfogadhatóak az Ön számára, ne kattintson az
elfogadom gombra és ne használja a honlapot, valamint annak szolgáltatásait.
Tájékoztatjuk, hogy az elfogadom gombra történő kattintással Ön elismeri és kijelenti,
hogy az alábbi felhasználási feltételeket a szerződéskötést megelőzően teljes körűen
megismerte, annak tartalmát kifejezetten elfogadja.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 A Honlap a Médiaszolgáltató kizárólagosa tulajdona. A Honlapon található
szolgáltatás(ok) használatával Ön Felhasználóként kifejezetten elfogadja a felhasználási
feltételeket.
1.2 A Médiaszolgáltató üzemelteti a Life Tv elnevezésű televíziós elsősorban életmód
csatornát, valamint az ahhoz tartozó jelen weboldalt. Jelen weboldal a médiaszolgáltatásokról
és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerinti lekérhető
médiaszolgáltatásnak minősül. Jelen weboldal célja, hogy a Life TV lineáris
médiaszolgáltatáshoz kapcsolódva az egészséges életmód, család, mentális egészség, női és
férfi szerepek, párkapcsolatok, divat, gasztronómia témakörökhöz kapcsolódó televíziós
műsorokat tartalmazó videókat lekérhető formában megjelenítse a felhasználók részére.
1.3 Médiaszolgáltató a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán Cg. 01-10-140245
cégjegyzékszámon bejegyzett, Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégformában működő

gazdasági társaság. A Médiaszolgáltató a tevékenységét a mindenkor hatályos magyar
jogszabályok alapján végzi.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2.1 A jelen ÁSZF értelmezése során az alábbiakban felsoroltak – tekintet nélkül arra, hogy
milyen időben, számban, módban és esetben állnak – az alábbiakban meghatározott
jelentéssel bírnak:
„ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ”:
jelenti a Médiaszolgáltató által az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a
Tanács 2016/679 számon kibocsátott általános adatvédelmi rendelete alapján készített és a
Honlapon bárki számára hozzáférhető módon feltöltött szabályzatot, mely kötelezően
alkalmazandó a természetes személy Felhasználók személyes adatainak feldolgozására,
kezelésére, őrzésére, esetleges továbbítására és megsemmisítésére vonatkozóan.
„ÁSZF”:
jelenti a jelen dokumentumot, azaz azt a Médiaszolgáltató által alkalmazott szabályrendszert,
amely meghatározza a Médiaszolgáltató és az Felhasználók közötti információs szolgáltatási
jogviszony alapvető szabályait, és amelynek rendelkezéseit alkalmazni kell a
Médiaszolgáltató és valamennyi Felhasználója közötti minden olyan jogviszonyban,
amelynek során a Felhasználó a Honlap használatával információs szolgáltatást vesz igénybe
a Médiaszolgáltatótól.
„FELHASZNÁLÓ”:
az a természetes vagy jogi személy személy, akinek/amelynek a jelen ÁSZF elfogadását
követően a Honlapot megtekinti, használja
„INFOTV.”:
jelenti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvényt.
„PTK.”:
jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt.
„SZEMÉLYES ADAT”:
jelenti valamennyi, a Felhasználóval kapcsolatba hozható adatot, az adatból levonható, a
Felhasználóra vonatkozó következtetést.
„SZOLGÁLTATÁS”:

jelenti a Médiaszolgáltató által a Felhasználónak az ÁSZF elfogadását követően a Honlapon
keresztül nyújtott információs szolgáltatás(oka)t és annak (azok) összes funkcióját.
„MÉDIASZOLGÁLTATÓ”:
Jelenti a Media Vivantis Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot.

3. AZ ÁSZF ALKALMAZÁSI KÖRE

3.1 A Médiaszolgáltató és a Felhasználó közötti a jelen weboldal megtekintésére és
használatára vonatkozó szabályok összességét a jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok
együttesen tartalmazzák.

4. AZ ÁSZF HATÁLYA ÉS ELFOGADÁSA A FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRŐL

4.1 A jelen ÁSZF-et a Társaság határozatlan időre adja ki. Az ÁSZF rendelkezései a
Médiaszolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyban az ÁSZF elfogadásától
alkalmazandók.
4.2 A jelen ÁSZF személyi hatálya a Médiaszolgáltatóra és a Felhasználóra terjed ki.
4.3 Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni – jogszabály kötelező erejű rendelkezése
hiányában – a Médiaszolgáltató és a Felhasználó minden olyan kapcsolatára, amely során a
Médiaszolgáltató a Honlapon keresztül információs szolgáltatást nyújt.
4.4 A Médiaszolgáltató a jelen ÁSZF bevezető részében a Ptk. 6:78. §-a szerinti tájékoztatási
kötelezettségének eleget tesz.
4.5 Az „ELFOGADOM” jelölő négyzet megjelölésével a Felhasználó kifejezetten kijelenti az
ÁSZF elolvasását, és – a Médiaszolgáltató figyelemfelhívó tájékoztatását követően – a
dokumentumban foglalt általános szerződési feltételeket kifejezetten elfogadja.

5. AZ ÁSZF EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

5.1 A Médiaszolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan kiegészíteni, illetve módosítani. A
Médiaszolgáltató az ÁSZF módosításáról szóló hirdetményét – annak hatálybalépését
legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően – köteles a Honlapon közzétenni.
5.2 A Felhasználó felelőssége, hogy a módosítás tartalmát megismerje, illetve arról a
Médiaszolgáltatónál vagy a Honlapon tájékozódjon.

5.3 Az ÁSZF módosítása a Felhasználó által elfogadottnak minősül, a Médiaszolgáltató és a
Felhasználó közötti jogviszony ennek megfelelően a módosítás időpontjától módosul,
amennyiben a Felhasználó a módosítás hatálybalépését követően a Szolgáltatást tovább
használja.
5.5 A jelen ÁSZF nyilvános, azt a Honlapon bárki megtekintheti és megismerheti.

6. AZ INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSI JOGVISZONY TÁRGYA

6.1 A szolgáltatási jogviszony a Médiaszolgáltató által a Felhasználónak az ÁSZF elfogadását
követően a Honlap megtekintésén keresztül nyújtott információs szolgáltatásnyújtási viszony.
6.2 A Honlapon közzétett tartalmak tartalmazhatnak reklámot, kereskedelmi közleményt,
termékmegjelenítést, közérdekű közleményt, társadalmi célú reklámot, politikai reklámot,
valamint virtuális reklámot.

7. HONLAP MEGTEKINTÉSÉNEK ÉS HASZÁLATÁNAK A MENETE

7.1 A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden, a hatályos magyar jogszabályok
szerint jog- és cselekvőképes egyén számára, regisztráció nélkül.

8. A FELHASZNÁLÓ SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATAI

8.1 A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával szavatolja, hogy:
(A) elolvasta, megértette, a jelen ÁSZF tartalmát és feltételeit;
(B) elolvasás és értelmezést követően kifejezetten elfogadta a Médiaszolgáltató Adatvédelmi
Tájékoztatóját;
(C) a Szolgáltatás igénybevétele során felelősségteljes magatartást tanúsít, és más
Felhasználókkal szemben jóhiszeműen, együttműködően és tiszteletteljesen viselkedik;
(D) Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon bármilyen formában közzétett tartalom
kizárólag a Médiaszolgáltató tulajdonát képezi, így Felhasználó nem jogosult azt a
Médiaszolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül máshol közzétenni, felhasználni.

9. A HONLAP TARTALMÁNAK SZERZŐI JOGI VÉDELME

9.1 A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A Médiaszolgáltató a szerzői jogosultja a
Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi
tartalomnak, ideértve többek között: a Honlap szerves részét képező valamennyi grafikát és
egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és
egyéb megoldásokat, megvalósítást.
9.2 A Médiaszolgáltató minden jogát fenntartja Szolgáltatásainak összes elemére, különös
tekintettel a Honlap domain nevére, az ahhoz tartozó aldomain nevekre, aloldalakra, valamint
az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Médiaszolgáltató
adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak
visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Médiaszolgáltató külön engedélyt ad.
9.3 A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek merevlemezre, SSD-re, USB-re, SD
kártyára és bármely más adathordozóra, adattárolóra mentése vagy kinyomtatása saját
felhasználás céljából sem engedélyezett, kivételt képeznek ez alól a Honlap működésre
vonatkozó jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató.
A Honlap tartalmának vagy egyes részeinek bármilyen célú felhasználása – például:
adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi
forgalomba hozatal - kizárólag Médiaszolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

10. ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS

10.1 A Honlap külön Adatkezelési Tájékoztatóval rendelkezik, amelyet a Felhasználó a
szolgáltatási jogviszony létrejöttével egyidejűleg kifejezetten elfogad és tudomásul vesz.

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1 Ha bármilyen hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság szerint az ÁSZF bármely
rendelkezése érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan lenne, úgy ez csak arra a
rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész dokumentum érvénytelenségét,
semmisségét vagy végrehajthatatlanságát, és minden egyéb rendelkezés érvényben és
hatályban marad.
11.2 Az ÁSZF-ben, vagy jogszabály által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat
Médiaszolgáltató általi gyakorlásának elmulasztása nem jelenti az adott, vagy más jogról vagy
jogorvoslatról való lemondást, továbbá ezen jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges
gyakorlása sem gátolja meg az adott, vagy bármely más jog vagy jogorvoslat további
gyakorlását.

A jelen ÁSZF-et, és az annak részét képező figyelemfelhívást, valamint a
Médiaszolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatóját elolvastam és megértettem, azt elfogadom.

