Felhasználási Feltételek
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbiakat!
1. Ezt a szolgáltatást igénybe vevő személy (továbbiakban Ügyfél) kizárólag szerződéskötésben
nem korlátozott magánszemély lehet. 16. életévét be nem töltött személy kizárólag személyes
megjelenést és regisztrációt követően veheti igénybe a szolgáltatást, amennyiben az egyéb
feltételeknek is megfelel.
2. Az Üzemeltető „casting közvetítés” szolgáltatást nyújt az Ügyfélnek a következők szerint. Az
Üzemeltető az Ügyfél által kitöltött regisztrációs adatlapot – emelt díjas SMS díjfizetést
követően – megjeleníti weboldalán. Az Üzemeltető a weboldalon megjelenő adatokat saját
megbízója számára kereshetővé teszi, ezzel az Üzemeltető az Ügyfelet ajánlja a saját
megbízója felé, az Ügyfél által kiválasztott feladatra (pl. fotózás, reklám- egyéb filmfelvétel
készítése, stb) Az Üzemeltető rendszeresen értesíti az Ügyfelet a megadott feltételeknek
megfelelő casting lehetőségekről. Az Üzemeltető sikeres castingra, kiválasztásra ígéretet nem
tesz, erre kötelezettséget nem vállal. Az Üzemeltető a fenti szolgáltatást a sikeres regisztrációt
követő 12 azaz tizenkét hónapig nyújtja, mely 12 hónap meghosszabbítható újabb sms
küldésével. A regisztráció írásban szűntethető meg.
3. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy – külön indokolás nélkül - az Ügyfél adatait egyéb
feltételek mellett is csak akkor rögzítse, ha az Ügyfél az Üzemeltető irodájában személyesen
megjelenik és a regisztrációját véglegesíti. Ugyanez vonatkozik a már adatbázisba vett
Ügyfélre is. A személyes megjelenésig a regisztráció felfüggeszthető. Ha a személyes
megjelenés az Üzemeltető szerint szükséges, akkor ennek érdekében felveszi a kapcsolatot az
Ügyféllel e-mailben vagy telefonon. Ha az Ügyfél az Üzemeltető megkeresésére 3 napon belül
nem válaszol, akkor az Üzemeltető jogosult a regisztrációt felfüggesztésben tartani vagy
törölni. Felfüggesztés vagy törlés esetén az Ügyfél az emeltdíjas SMS árának visszatérítésére
és/vagy egyéb igényének érvényesítésére nem jogosult. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a
felfüggesztéssel vagy törléssel kapcsolatos Üzemeltetői döntés nem képezheti jogvita tárgyát.
4. Az Ügyfél a szolgáltatást csak személyesen saját maga veheti igénybe, tehát más személy
nevében, más személy adataival, fényképfelvételének felhasználásával NEM regisztrálhat. Az
Ügyfél kijelenti, hogy az általa feltöltött személyes adatok valósak, hitelesek és
fényképfelvétel(ek) tekintetében rendelkezik minden szükséges engedéllyel, az azokon
szereplő esetleges további személy(ek) hozzájárulásával is. Az Ügyfél nem tölthet fel
szeméremsértő, személyiségi jogot sértő vagy olyan fényképfelvételt, amelynek tárgya vagy
felhasználása bűncselekmény, vagy amelynek felhasználási jogával nem rendelkezik.
5. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a valótlan, megtévesztő, számára ismeretlen, Ügyfél
által nem közölt információk tekintetében. Az Ügyfél elfogadja, hogy az Üzemeltető mindezt
alapesetben nem vizsgálja, de ez nem érinti az Üzemeltető jogát a regisztráció felfüggesztésére
vagy törlésére. A szabálytalan regisztrációból eredő mindennemű kárért kizárólag az
előidézője felel, az Üzemeltető felelősségét kizárja.
6. Az Üzemeltető az Ügyfél adatait bizalmasan kezeli, harmadik személynek csak a szolgáltatás
teljesítése érdekében adja át, a hatályos adatvédelmi jogszabályok legteljesebb betartásával jár
el. Az Ügyfél az Üzemeltető Adatkezelési Nyilatkozatát megismerte és elfogadja.
7. Ügyfél kötelezettséget vállal az Üzemeltető honlapján ismertetett díj megfizetésére emeltdíjas
SMS küldése útján. Az Ügyfél a díj megfizetését úgy igazolja, hogy az emeltdíjas SMS
üzenetre válaszüzenetben kapott kódot az Üzemeltető honlapján keresztül elküldi.
8. .A Felek kizárólag az írásos érintkezést ismerik el, az e-mailt ideértve. Az Üzemeltető a
regisztráció során megadott elérhetőségeket használja fel. Az Üzemeltető elérhetőségét mindig
a honlapján teszi közzé.

