A „Szoftverfejlesztés okosan Pythonnal” weboldal
Általános Szerződési Feltételei
Az Axonmatics Kft. ezen szerződésben foglalt feltételetekkel biztosítja az általa a
„Szoftverfejlesztés okosan Pythonnal” könyvhöz fejlesztett kiegészítő oktatási tartalmak
használatát.
Az „Általános Szerződési Feltételekben”
-

a Megrendelő az Axonmatics Kft. által üzemeltett „smartpython.axonmatics.com”
oldalt használó fél,

-

A Szolgáltató az Axonmatics Kft.
(Székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 55/D. C/4/2
Adószám: 25715127-2-41
Cégjegyzékszám: 01 09 285248
Bankszámlaszám: 12011351-01565274-00100005
Képviseli: Dr. Guta Gábor)

.
között a weboldalon történő regisztrációval jön létre. A Megrendelő és a Szolgáltató
továbbiakban együttesen Szerződő Felek.
I. Előzmény
Szerződő Felek jelen megállapodásuk előzményeként rögzítik: a Szolgáltató szoftver
fejlesztéssel foglalkozó szervezet az általa a „Szoftverfejlesztés okosan Pythonnal”
könyvhöz fejlesztett kiegészítő oktatási tartalmak használatát a jelen szerződés szerint az
alábbiak szerint biztosítja a Megrendelő számára.
II. A Szerződés tárgya
Az anyagok a könyv anyagának elsajátítását segítendő céllal biztosítja, hogy azt
szoftverfejlesztési munkája során hasznosítsa. A oktatási anyagok nem szolgálnak más
oktatási anyagok létrehozásának alapjaként, mivel azt ezen szerződés feltételitől eltérő
kondíciókkal és díjszabással biztosítja a Szolgáltató.
III. Oktatási anyagok elérése
A kiegészítő oktatási tartalmak a https://smartpython.axonmatics.com weblapon
keresztül érhetőek el nagy részét regisztráció után. Az oktatási tartalmak lehetnek a
weboldalon interaktívan használhatóak vagy letölthetőek.
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IV. Titoktartás, szerzői jogok, adatvédelem
1.) A weboldalon keresztül kapott visszajelzések tartalmát a Szolgáltató nem kezeli
bizalmasan.
2.) A weboldal tartalma, felépítése és technikai megoldásai a Szolgáltató szellemi
tulajdonát képzik ezek a könyv anyagának elsajátításán túli használata akár részben
vagy egészben, valamint nyilvánosságra hozása tilos a Szolgáltató írásos engedélye
nélkül. Ezen szerződési pont megszegése büntetőjogi és anyagi következményekkel
jár. Az anyagi kár összegét a Szolgáltató jogosult meghatározni.
3.)

A

törvény

előírásai

alapján

a

Szolgáltatónak

kötelező

adatszolgáltatási

kötelezettségei vannak. A jogszabályokban meghatározott adatokat a jogszabályban
meghatározott hatóság felé kötelező a Szolgáltatónak jelentenie. Az adatvédelemmel
kapcsolatos további információk a Szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozatában található,
amely elérhető a cég weblapján.
V. Vegyes rendelkezések
1.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen jogviszonyból adódó minden vitás kérdést
lehetőleg békés úton rendeznek. Amennyiben a vitás kérdés felmerülésétől számított
30 napon belül nem sikerül a Feleknek kölcsönösen elfogadható, írásbeli
megállapodást kötniük, akkor a Felek az általános szabályok szerinti hatáskörrel és
illetékességgel rendelkezőbékéltető testülethez vagy bírósághoz fordulnak jogvitájuk
eldöntésére.
2.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az
irányadóak.
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