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M E G Á L LA P O D Á S
mely létrejött egyrészről Prive SSC Kft. (székhely: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A.
ép. fszt. 7., Cg.: 01-09-338531, adószám: 26673967-2-42, képviseletre jogosult önálló aláírási
joggal: Balassa Kitti ügyvezető) a továbbiakban: Vállalkozó
másrészről
Név:
………………………………………………………………………………….
Születési név:
………………………………………………………………………..
Szül. hely, idő:
……………………………………………………………………….
Anyja neve:
…………………………………………………………………………..
Személyi ig. szám:
……………………………………………………………………
Adószám:
……………………………………………………………………………..
TAJ szám:
…………………………………………………………………………….
Lakcím:
………………………………………………………………………………..
Bankszámlaszám:
……………………………………………………………………
a továbbiakban: Ügyfél/Felhasználó – között az alulírott helyen, időben és az alábbi
feltételekkel:
1) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó üzemeltetésében áll www.mysee.hu internetes oldal. Az
oldal célja megjelenési felület (személyes profil) biztosítása a Vállalkozóval szerződést kötő
ügyfelek/felhasználók számára. Az internetes oldal megjelenési felületet kíván biztosítani az
oldalon regisztráló, illetve a felhasználási feltételeket elfogadó ügyfelek számára, illetve
közreműködni az általuk feltöltött fotók/videók népszerűsítésében egyedileg meghatározott
díjazás, részesedés ellenében. Az oldal személyre szabott lehetőségeket kíván biztosítani
alkotás, kapcsolatteremtés, kommunikáció, megosztás céljából.
2) Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az Ügyfél/Felhasználó személyes profilját a
szerződés megkötését követően az oldalon létrehozza/elhelyezi és azt mások számára
hozzáférhetővé teszi. Az oldalt felkeresők/megrendelők a kikötött (havi) díj előzetes
megfizetését követően válnak jogosulttá az ügyfél személyes profiljának megtekintésére.
3) Az Ügyfél kijelenti és hozzájárul ahhoz, hogy nevét, vagy felhasználó nevét, képmását a
Vállalkozó a marketingtevékenysége során (honlapján, internetes népszerűsítő reklámokban,
kampányaiban) felhasználja.
Felek rögzítik, hogy az érintettre vonatkozó kép- és hangfelvétel felhasználása az érintett
személy hozzájárulásához kötött. A Polgári Törvénykönyv 2:48. § (1) bekezdésének
rendelkezési alapján a képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett
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személy hozzájárulása szükséges. Az ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó az
a fent körülírt tevékenysége során nevét/felhasználó nevét, képmását felhasználja.
4) Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a felhasználó/ügyfél profilját megtekintők
által teljesített (havi) díj alapulvételével számított összeg (profit) 50%-nak megfelelő mértékű
díjazást fizet havonta az Ügyfélnek átutalással az Ügyfél által megadott bankszámlára. Az
elszámolás alapja az Ügyfél 1) pontban megjelölt honlapon közzétett profiljának (feltöltött
fotók/videók/blogok) megtekintéséből (előfizetési díjból) befolyó összeg. A Vállalkozó
jogosult a díjból levonásba helyezni a kezelési költséget és a bankköltséget (különösen
tranzakciós díj/jutalék, tranzakciók után esetlegesen felszámított könyvelési díj)
A kezelési költség összege havi 1 500.-Ft, mely összeg a szerződéskötéstől számított 3 hónapig
nem kerül felszámításra (szerződéskötés hónapja számít első hónapnak). Ezt követően minden
naptári hónapban levonásra, elszámolásra kerül az ügyfélnek járó díjazásból (melynek alapja a
teljesített havi díjak összege). Amennyiben a 4. hónapban még nincs az oldal
látogatóitól/felhasználóktól érkező befizetés, a kezelési költség mindaddig a hónapig nem kerül
felszámításra, amíg legalább egy díj nem kerül befizetésre.
5) Az Ügyfél az általa feltöltött, megosztott, közzétett tartalommal (fényképek, videók, blogok)
az egész világra kiterjedő felhasználási engedélyt ad a Vállalkozónak a tartalom tárolására,
felhasználására, módosítására, futtatására, vagy megjelenítésére. Ezt az engedélyt a tartalom
vagy a fiók törlésével Ügyfél bármikor megszüntetheti.
6) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfél nevét/felhasználó nevét, képmását
kizárólag a fent körülírt tevékenysége, illetve annak népszerűsítése során használja fel, másnak
nem ad engedélyt a felhasználására. Az Ügyfél a profilját, annak tartalmát jogosult saját maga
összeállítani, ennek valóságtartalmáért Vállalkozót felelősség nem terheli. A Vállalkozó
azonban jogosult a jogszabályba ütköző tartalmat eltávolítani, illetve módosítani.
7)
Ügyfél
vállalja,
hogy
amennyiben
a
szerződés
hatálya
alatt
más
személlyel/céggel/szervezettel támogatási/reklám stb. megállapodást köt, az ebből eredő profit
30%-a Vállalkozót illeti.
8) Ügyfél, a szerződés aláírásával vállalja a folyamatos tartalom generálást a www.mysee.hu
oldalon. A követők részére naponta 1 blogot, vagy 1 videót, vagy 4-5 darab képet szükséges
feltölteni. A felhasználó betegség, illetve szabadság esetén mentesül ez alól, amit érdemes
tudatni a követőivel illetve velünk az oldal üzemeltetőivel, hogy az elkövetkezendő időkben is
előfizessenek rá. Ügyfélnek lehetősége van előre dolgozni, akár több havi tartalmat egyidejűleg
feltölteni mivel a mysee rendszere automatikusan csak a napi ígért blogot, videót, képet jeleníti
meg az előfizetők részére. Amennyiben a napi tartalom biztosítása nem teljesül és ebből
reklamációk merülnek fel az előfizetők által, ebben az esetben nem áll módunkban kifizetni az
adott hónap jutalékát.
8) Ügyfél/Felhasználó vállalja, hogy nem adja ki magát más személynek, kifejezett engedély
nélkül nem hozhat létre fiókot más nevében. Kijelenti, hogy nagykorú, cselekvőképes, adatai a
valóságnak megfelelnek. Kiskorú az oldalon nem regisztrálhat, profilt nem hozhat létre.
Nem tanúsíthat jogsértő, félrevezető vagy tisztességtelen magatartást, és nem használhat fel
információt jogellenes vagy nem megengedett célra.
Nem sértheti meg a jelen feltételeket. Nem hajthat végre olyan tevékenységet, amely korlátozza
vagy akadályozza az internetes oldal, vagy profil hozzáférését, működését.
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Nem kísérelheti meg a fiók (beleértve a felhasználónevet is) bármely vonatkozásának
megvásárlását, eladását vagy átruházását, és nem igényelheti, gyűjtheti össze és használhatja
fel más felhasználók bejelentkezési adatait és névjegyeit.
Nem folytathat olyan tevékenységet, amely sérti mások jogait, beleértve a szellemi
tulajdonjogokat is.
A Vállalkozó megtévesztéséből, valótlan, jogsértő információk közléséből, közzétételéből,
eljárásából eredő károk őt terhelik, és köteles a Vállalkozó ebből eredő kárait is megtéríteni. A
fenti követelmények megsértése esetén a Vállalkozó jogosult az ügyfél profilját/fiókját
törölni/eltávolítani.
9) Ügyfél/Felhasználó kijelenti, hogy más társasággal, szervezettel, egyéb személlyel nem áll
olyan jogviszonyban, mely jelen szerződésben vállalt célok, feltételek teljesítését kizárná, vagy
korlátozná, azaz neve/felhasználó neve, képmása Vállalkozó marketingtevékenysége során
történő felhasználását, honlapon történő feltüntetését, személyes profilja közzétételét ilyen
megállapodás, vagy kötelezettségvállalás nem korlátozza.
10) Jelen szerződés tartama határozatlan időre szól. Bármelyik fél jogosult a szerződést a másik
félhez intézett nyilatkozatával, írásban – indokolás nélkül - 30 napos felmondási idővel
felmondani. A szerződés a felmondási idő lejártával szűnik meg. Ebben az esetben Vállalkozó
az Ügyfél adatlapját, fiókját eltávolítja, és a Felek ezzel egyidejűleg egymással elszámolnak.
Bármelyik fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal írásban -az okról való
tudomásszerzést követő 8 napon belül – írásban felmondani, ha a másik fél a szerződésből eredő
lényeges kötelezettségét jelentős mértékben megszegi.
11) Felek megállapodnak abban, jelen szerződés érvényességi ideje alatt, valamint a szerződés
megszűnését követő további 3 (három) évig a felek a szerződéssel kapcsolatban tudomásukra
jutott mindenfajta bizalmas információt üzleti titokként vagy bizalmas anyagként kezelnek, a
megállapodást, illetve annak tartalmát semmilyen formában nyilvánosságra nem hozzák.
Ügyfél ennek elmulasztásából eredő károk megtérítésére köteles a Vállalkozónak.
12) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfél személyes adatait bizalmasan kezeli,
az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat betartja különös tekintettel az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére („GDPR”).
Jelen megállapodáshoz kapcsolódóan a Vállalkozó által kezelt személyes adatok (így
különösen név, természetes személyazonosító adatok, adószám, bankszámlaszám, telefonszám)
jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) b) pontja, azaz az adatkezelés a felek közötti szerződés
teljesítéséhez szükséges, azokat Vállalkozó csak a jogszabályban meghatározott személyeknek,
szervezeteknek továbbíthatja.
13) A Felek valamennyi, a jelen szerződés alapján megtett nyilatkozatot, értesítést, bejelentést
a másik félhez címzett módon írásban (postai úton, vagy e-mail útján) kötelesek megtenni.
Vállalkozó elérhetősége: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A. ép. fszt. 7., email:
info@mysee.hu
Felek megállapodnak abban, hogy a másik fél jelen szerződésben feltüntetett címére
megfelelően bérmentesítve, ajánlott-tértivevényes levélként feladott küldeményt a feladást
követő nyolcadik munkanapon kézbesítettnek tekintik akkor is, ha a kézbesítés a tértivevény
szerint nem volt eredményes, vagy a tértivevény egyáltalán nem érkezett vissza.
14) Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen Szerződésből eredő
jogvitáikat mindenkor megkísérlik békés úton rendezni.
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15) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar
jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv
rendelkezéseire.
Ügyfél kijelenti, hogy a szerződés tartalmát előzetesen megismerte, és lehetősége volt
megfelelően áttanulmányozni, az abban foglaltakat megértette, elfogadta. Jelen szerződés a Ptk.
6:5 § (2) bek. alapján távollevők között létrejött megállapodásnak minősül, így a megállapodás
tartalmának elfogadása a címzetthez való megérkezéssel válik hatályossá.
Szerződő felek a jelen 3 oldalas szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá.
Budapest, 2019. 06. ……

………………………………………
Vállalkozó

…………………………………..
Ügyfél/Felhasználó

Tanú:

Tanú:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

