FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
Résztvevők/Definíciók
Lebonyolító: Mito Communications Zrt.
Cg.: 01-10-047585
Székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 9. 4. emelet
Szervező: Magyar Telekom Nyrt.
Cg.: 01-10-041928
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Felhasználó(1): Tizen 3.0 vagy afölötti verziószámú operációs rendszerrel rendelkező
Samsung smart tévén, a Telekom Családi Tévéalbum applikáció telepítője és alkalmazója
Felhasználó(2): érvényes Facebook fiókkal rendelkező Felhasználó, aki megfelel a Facebook
Felhasználási Feltételeiben foglalt követelményeknek (együttesen: Felhasználók)
Egyéb Szereplő (együttesen: Egyéb Szereplők): Tizen 3.0 operációs rendszer és a Facebook
Szolgáltatás: Szuper Családi Tévéalbum, a Szervező szolgáltatása
Applikáció: Telekom Családi Tévéalbum applikáció, amely a Tizen 3.0 vagy afölötti
verziószámú operációs rendszerrel és internet-hozzáféréssel rendelkező Samsung smart tévére
telepíthető
Előzmények
Jelen Felhasználási feltételek rögzítik, hogy Lebonyolító a Szervező nevében és képviseletében
külön megállapodás értelmében eljáró, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. Jelen
felhasználási feltételek között Szervező rögzíti, hogy az általa nyújtott, és jelen felhasználási
feltételekben körülírt Szolgáltatás független az Egyéb Szereplők üzemeltetőitől, amelyek
platformjain keresztül a Szervező Szolgáltatása elérhető. A Szolgáltatás nem része az Egyéb
Szereplők platformjainak, illetve az Egyéb Szereplők a Szolgáltatást semmilyen formában nem
szponzorálják, vagy támogatják. Ennek megfelelően jelen Felhasználási Feltételek
elfogadásával megállapodás kizárólag Felhasználók és Szervező, valamint Szervező
képviseletében eljáró Lebonyolító között jön létre, így Felhasználási Feltételek elfogadása nem
keletkeztet jogviszonyt Felhasználók, Szervezők és az Egyéb Szereplők között.
A szolgáltatás meghatározása
A Szolgáltatás keretében Szervező Felhasználó(1) és Felhasználó(2) közötti kapcsolat
létrehozását segíti elő a kizárólag Samsung okos televíziókon elérhető Tizen 3.0 verziószámú
operációs rendszerrel rendelkező smart tévére letölthető Telekom Családi Tévéalbum
elnevezésű applikáció használója és a Facebook felhasználó közötti kapcsolat létrehozásában
való közreműködés által. Szervező rögzíti, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez nem biztosítja
a hozzáféréséhez szükséges eszközt vagy internet-hozzáférés szolgáltatást.
A szolgáltatás igénybevétele során Felhasználó(1) Tizen 3.0 operációs rendszert használó smart
tévén keresztül letölti a Telekom Családi Tévéalbum applikációt és telepíti azt a Samsung smart
tv alkalmazásai közé.
A telepítést sikerességét követően Felhasználó(1) részére egy 8 (nyolc) számjegyből álló egyedi
kódot generál az applikáció.
A kapcsolat megteremtése érdekében Felhasználó(2) érvényes Facebook felhasználó fiókkal
regisztrál a tvalbum.hu oldalon, elfogadja az adatkezelési tájékoztatót, valamint a szolgáltatás
felhasználási feltételeit, és nyilatkozik arról, hogy a 16. életévét már betöltötte. A sikeres

regisztrációt követően Felhasználó(2) a tvalbum.hu oldalon beírja Felhasználó(1) számára
generált és Felhasználó(2) részére átadott 8 (nyolc) számjegyből álló kódot, így
Felhasználó(1) a smart tévén telepített Szuper Családi Tévéalbum applikáción keresztül
elérheti Felhasználó(2) által a Facebook rendszerén keresztül megosztott, #tvalbum
hashtaggel ellátott fényképeit. Felhasználó(1) e fényképeket abban az esetben érheti el, ha
elindítja a smart tévére telepített alkalmazást. Amennyiben az applikáció megnyitásával olyan
személyek Facebookon megosztott képei is megjelennek, akik Felhasználó(1) a 8
számjegyből álló kóddal nem kívánt kapcsolatba lépni, úgy Felhasználó(1) az alábbi e-mail
címen panasszal fordulhat az illetékes felé: info@tvalbum.hu.
Szervező kijelenti, hogy Felhasználó(2) nem használhat hamis Facebook fiókot, nem
tulajdoníthatja el, nem használhatja fel és nem élhet vissza más személy vagy szervezet
fiókjaival és képeivel, valamint nem léphet fel más személyként vagy szervezetként sem. Azzal,
hogy a Facebook azonosítón keresztül az tvalbum.hu oldalon Felhasználó(2) regisztrál,
tudomásul veszi és engedélyezi Szervező és Lebonyolító számára, hogy bizonyos felhasználói
információkhoz, és a Facebook fiókkal összefüggő személyes adatokhoz, azaz nevéhez,
Facebook azonosítójához, Facebook profilképéhez, hozzáférjen. Továbbá jelen felhasználási
feltételek sorai között Felhasználó(2) engedélyezi, hogy ezen adatokat Szervező, valamint
Lebonyolító továbbítsa az applikáció részére. Felhasználási feltételek továbbá rögzítik, hogy
Felhasználó(2) ingyenes, nem kizárólagos jogot biztosít Szervező, valamint Lebonyolító
számára, hogy a Felhasználó(2) által átadott személyes adatot, valamint a Facebookon a
fentiekben írt #tvalbum hashtaggel közzétett fényképet Szervező, valamint Lebonyolító
felhasználja az adatkezelési tájékoztatóban foglalt célokhoz mérten és e tájékoztatóban foglalt
rendelkezések betartása mellett. Szervezők kijelentik, hogy a Facebookon továbbított egyéb, a
#tvalbum hashtaggel nem rendelkező fényképek nem kerülnek birtokukba. A Facebook fiók
felhasználási feltételeivel összeegyeztetve Felhasználó(2) fenntartja a Facebookon közzétett
tartalom feletti tulajdonjogát.
A szolgáltatás időtartama
Jelen szolgáltatás a 2018. december 1 – 2019. december 31-ig terjedő időszakban érhető el.
Szervező kifejezett felhívással a szolgáltatás idejét hosszabb időtartamban is megállapíthatja,
ezt azonban a jelen felhasználási feltételek között meghatározott határidő lejárta előtt számított
legkésőbb 10 nappal korábban bejelenteni köteles.
A szolgáltatás elérésének feltételei
Felhasználó(1)-nek a Telekom Családi Tévéalbum telepítéséhez és működtetéséhez:
•
•

Internet-hozzáférési szolgáltatásin keresztül csatlakoztatnia kell a Tizen 3.0 vagy
afölötti verziószámú operációs rendszerrel rendelkező Samsung smart tévéjét az
internethez
Be kell jelentkeznie a smart tévéhez használt felhasználói fiókba, amelyet előzetes
regisztrációval hozott létre

Felhasználó(2)-nek a Szolgáltatás eléréséhez rendelkeznie kell
• Érvényes és valós Facebook regisztrációval és felhasználó fiókkal
• Internetkapcsolattal

Felelősség kizárása
Jelen Felhasználási Feltételek alapján Szervező, valamint Lebonyolító nem vállal felelősséget
a Felhasználók internetkapcsolatának minőségéből, hibájából eredő szolgáltatás-kimaradásért,
illetve ennek következtében felmerült vagyoni vagy nem vagyoni károkért.
Szervező, valamint Lebonyolító kizárja továbbá a felelősséget a elháríthatatlan és előre nem
látható események következtében beálló hibáért, a Telekom Családi Tévéalbum applikációhoz
való hozzáférés szüneteléséért, amennyiben olyan okok következtében áll be, amelyre
Szervezőnek vagy Lebonyolítónak befolyása nincs (így például környezeti katasztrófa,
nukleáris baleset, terrortámadás bekövetkezte esetén, vagy egyéb elháríthatatlan esemény
beálltával, valamint jogszabály, egyéb hatósági előírás kötelező betartása miatt).
Szervező, valamint Lebonyolító kijelenti, hogy a Felhasználó(1) és Felhasználó(2) által
közzétett, jelen felhasználási feltételek keretében megosztott képek felhasználása és közzététele
tekintetében felelősség nem terheli. Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy Felhasználó(1) és
Felhasználó(2) tevékenysége kapcsán felelősség nem terheli, a jelen felhasználási feltételek
keretén belül végzett tevékenység kapcsán Felhasználó(1)-gyel és Felhasználó(2)-vel szemben
díjfizetési kötelezettsége nem áll fenn.
Alkalmazandó jogszabályok
Jelen felhasználási feltételek között Szervező rögzíti, hogy a Szolgáltatás során végzett
adatkezelés és adatfeldolgozás vonatkozásában külön adatvédelmi tájékoztatót tesz közzé,
amelyet a Szolgáltatás igénybevétele előtt a fentiekben foglaltak értelmében Felhasználónak
kifejezett nyilatkozatával el kell fogadnia. Mindezeken túl Szervező és Lebonyolító jelen
sorokban a Szolgáltatásra alkalmazandó jogszabályok körét is meghatározza. Így a személyes
adatai kezelésének jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény 13/A §, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) a) pontja szerint a felhasználó önkéntes
hozzájárulása. Az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően Felhasználó személyes
adatai kezelésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14-21. §§-ban, illetve a GDPR 15-21.
cikkeiben meghatározott jogaival élhet. A Facebook-on közzétett #tvalbum hashtaggel ellátott
tartalmakkal kapcsolatos, képmáshoz való jogot érintő kérdések a Ptk 2:48. § [A képmáshoz és
a hangfelvételhez való jog] szerint ítélendők meg.
Szellemi tulajdonjogok
Az Applikáció arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga
a tartalom egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői jog
jogosultja a Szervező, ezért kizárólag a Szervező jogosult minden egyes szerzői jogi
felhasználás mások számára történő engedélyezésére. A Szervező előzetes írásbeli engedélye
nélkül tilos az Applikáció egészét vagy részeit (kifejezetten annak képi megjelenítését,
arculatát, forráskódját) bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újra közölni, terjeszteni,
kivéve, ha a Szervező egyértelműen és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen

felhasználásokhoz hozzájárul. Úgyszintén tilos az Applikációból eredő vagy azon alapuló
bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok,
gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, szöveg, kép, grafika, logó, képeslapok, fotó,
hang- és videóanyagok készítését, engedély nélküli hozzáférhetővé tételét, terjesztését,
forgalmazását és árusítását. A Szervező hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó (1) a smart
tévéjére az Applikációt ingyenesen letöltse és így felhasználási jogot szerezzen az
Applikációra, amely azonban nem foglalja magában a többszörözés, terjesztés, átdolgozás
jogát. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a Szervező előzetes, írásbeli hozzájárulása
szükséges. A felhasználónak tiszteletben kell tartania az Applikációhoz kapcsolódó összes
szerzői és más jogot. A szerzői jog megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény XIII. fejezet) és büntetőjogi (Btk. XXXVII. fejezet) következményei lehetnek.
Joghatóság
Felhasználási Feltételek alkalmazása során bármilyen jogvita elbírálására a magyar bíróságok
rendelkeznek kizárólagos joghatósággal, akik eljárásuk során a hatályos magyar jogszabályokat
alkalmazzák.
Egyéb rendelkezések
A jelen Felhasználási Feltételekkel és a Telekom Családi Tévéalbum applikációval
kapcsolatos technikai segítségnyújtással kapcsolatos kéréseket info@tvalbum.hu címen
juttathatja el hozzánk.

