Felhasználói feltételek a Jaltest Programhoz és Interfészhez
Fontos megjegyzés. Kérem, olvassa figyelemmel: A felhasználói feltételek a Jaltest
Programhoz és Interfészhez („Liszensz”) egy megállapodás, mely meghatározza a Jaltest
Program és Hardware használatát, melyet kizárólag Spanyolországban fejlesztenek és
gyártanak, amelynek az exkluzív tulajdonjogát a COJALI S.L. birtokolja (Ezentúl: Jaltest
Program és Hardware). A program letölthető a Jaltest weboldalon található belső
alkalmazásokon keresztül.
Miután Ön letölti, feltelepíti, másolja, avagy használja a Jaltest Program és Hardware-t
bármilyen formában, az azt jelenti, hogy Ön elolvasta és elfogadta annak feltételeit.
Amennyiben Ön nem ért egyet a felhasználói feltételekkel, ne használja a Jaltest Programot és
Harware-t.
A Jaltest Program és Hardware használata nem adható el; használata is csak érvényes liszensz
joggal rendelkezőknek akkor engedélyezett, ha az nem sérti ennek a dokumentumnak a
tartalmát, mely jogilag összeköti a két szerződő felet.
SZERZŐDŐ FELEK
A Cojali S.L. (cím: Avenida de la Industria s/n, 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real,
Spanyolország), min egyetlen gyártója és fejlesztője a Jaltest Program és Hardware-nek
Spanyolországban, aki az összes jogot birtokolja, az abban lévő szellemi tulajdonnak, melyet
a Felhasználó avagy a Liszensz birtoklója használhat, abban az esetben, ha az elfogadja és
megfelel az összes felhasználói feltételnek.
Felhatalmazott Disztribútor: az a jogi személy, amely átveszi a Jaltest Program és Hardware
az eladásának és a promócionálásának összes felelősségét egy meghatározott földrajzi
területen, vagy zónában bárhol a világban, hivatalosan képviselve a Jaltest-et (Továbbiakban:
Jaltest).
Felhasználó: egy természetes személy vagy jogi személy az üzlet, vagy professzionális
tevékenység szempontjával, amely letölti és használja a liszensz elfogadásával a Jaltest
Programot és Hardware-t. Bármely individuális tevékenység a felhasználó részéről ezzel
egyenlő, legyen az direktív kapcsolat, vagy függő alárendeltség.
A Jaltest Programnak és Hardwarenek bármely harmadik személy általi hamisítása, vagy
illegális használata felelősségvonáshoz és kártérítési igényhez vezet a Jaltest részéről. A
kártérítési igény alapja bármilyen fizikai, technikai sérülés okozása, vagy hírnevet ért sérelem,
vagy az illegális tevékenység révén keletkező bevétel kiesés.
1.LISZENSZ CÉLJA
A Jaltest biztosít a Felhasználó számára, egy nem exkluzív átadható liszenszt a Jaltest
Program és Hardware-hez, a következő feltételekkel:
A Jaltest Program és Hardware egy törvényes megállapodás tárgya a Felhasználó és a Jaltest
között. Ez a dokumentum kifejti a megállapodás formáját és biztosítja annak feltételeit.

Ezen Felhasználói megállapodás jogi erővel bír és tartalmazza a felek részéről elvárható
minimum feltételeket. (Továbbiakban: Liszensz)
A felhasználói liszensz a Jaltesttel tartalmazza a feltételeket bármely jogi eljárás esetén és
használható a Jaltest Program és Hardware-hez is, mint annak tartalma.
Minden feltétel, amelyet ez a felhasználói szerződés tartalmaz egy jogilag a Felhasználót és a
Jaltestet összekötő szerződést hoz létre a Jaltest Program és Hardware használatáról. Nagyon
fontos, hogy figyelmesen olvassák át. Ezen megállapodás együttesen alkotja a Liszenszt a
Jaltest Programhoz és Hardware-hez.
2. SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDON JOGAI A JALTEST PROGRAM ÉS HARDWARENEK
Cojali S.L az exkluzív tulajdonosa minden szellemi és ipari tulajdon jognak a Jaltest Program
és Hardware-ben, amely magában foglalja az összes technikai dokumentumot, képet, dizájnt,
képeket, kinézetet, animációkat, videókat, audió anyagot, zenét, szöveget és bármely más
elemet, ami ide tartozik, csatolt dokumentumokat és felhasználói segédleteket.
Ezek az információk, melyeket a Felhasználó részére a Jaltest Program és Hardware biztosít,
lehetővé teszi a hozzáférést az alkalmazás optimális teljesítményének eléréséhez. Bármely
esetben ezek az információk pénzügyi elszámolás trágyává válhatnak, mert ez egy non-profit
szolgáltatás.
A Jaltest Program és Hardware a szellemi jogot illetően törvénnyel és Nemzetközi
határozatokkal védett. Konzekvensen a Felhasználónak használnia kell a Jaltest Program és
Hardware-t, mint egy terméket, amely a szellemi tulajdon jogok által védettek és mindig
ellenőrzés tárgya lehet a Felhasználási Megállapodáson belül, egyetlen egy kivétellel, a
Felhasználó lemásolhatja a Jaltest Program és Hardware tartalmát egy háttér másolatban, vagy
fájlban, amelynek tartalmaznia kell az összes piktogramot a titoktartás, tulajdon, szabadalom,
szellemi tulajdon és/vagy trademark-al kapcsolatosan a másolatban, legyen akár az csak egy
része, vagy teljes másolat a Felhasználó által. A Jaltest az egyetlen és exkluzív tulajdonosa a
másolási jognak. Emiatt a Felhasználónak tartózkodnia kell a Jaltest Program és Hardware
másolástól, legyen az akár profit vagy non-profit érdek, a fenn említett kivétellel, amikor egy
háttér másolatot vagy fájlt hoz részre, amely csak akkor használható, ha teljesen, vagy csak
egy része elveszik az eredeti tartalmából a Jaltest Program és Hardware-nek.
A Felhasználó szigorú titoktartásra kötelezett a Jaltest Program és Hardware tartalmával és
dokumentációjával kapcsolatban és kötelessége megvédeni a Jaltest jogait és érdekeit.
3. HASZNÁLAT
A Jaltest Program és Hardware Felhasználói Megállapodása értelmében a Liszensz kezdete a
Felhasználó részére történő letöltés, telepítés, vagy aktiválás napjától számít és addig
érvényes, amíg a Felhasználó tiszteletben tartja a feltételeit ennek a megállapodásnak.
Ha Felhasználó Liszensz ideje lejár, abban az esetben, ha az nincs hosszabbítva a Jaltest
Program használata tilos.
4. SZABÁLYOZÁSOK

A Liszensz semmilyen jogot nem biztosít a felhasználónak a Jaltest Program és Hardware
forrásához. A benne lévő technikák, algoritmusok és procedúrák és a benne tartalmazott
adatok és dokumentumok szigorúan titkosnak minősülnek, melyek exkluzív tulajdonát
képezik a Cojali S.L-nek. A Felhasználó semmilyen más célra nem használhatja őket, mint
ahogy azt a Liszensz tartalmazza.
Amennyiben a Jaltest kifejezetten nem engedélyezi a Felhasználónak, az nem másolhatja
részlegesen vagy egészben a Jaltest Program és Hardware-t bármely módon, csak és kizárólag
biztonsági okokból (háttér másolat).
A forrás kifejtése szigorúan tilos. A Felhasználó nem alkalmazhat semmilyenfajta visszafejtő
technikát, vagy dekódolást, szétszedést, módosítást, átalakítást és fordítást sem a Jaltest
Program és Hardware-ban, mint ahogy semmilyen olyan műveletet, amely fényre derítené a
forrás kódot.
A Felhasználó beleegyezik, hogy nem módosítja a Jaltest Programot és Hardware-t, vagy köti
azt össze részlegesen, vagy egészében bármely más programokkal. ?
Lízingelni szigorúan tilos. A Felhasználó nem lízingelheti, vagy kölcsönözheti a Jaltest
Program és Hardware-t semmilyen jogi személynek vagy egyénnek és nem adhatja át a
használati Liszensz jogát vagy bármely jogát és kötelezettségét akármilyen harmadik
személynek, kivéve ha azt a Jaltest írásban engedélyezi.
A Jaltest Program és Hardware tartalmaz védelmi mechanizmusokat, amelyek automatikusan
élesülnek. A technikai információk képernyőn mutatása ezek által védve vannak, és csak
akkor kerülnek elő, ha azokat észlelik. A Jaltest Program és Hardware informálni fogja a
Felhasználót mikor és hogyan kell ezekhez a védelmi mechanizmusokhoz csatlakozni.
5. MEGSZŰNTETÉS
A Liszensz automatikusan megszűnik, amint a Felhasználó megszegi a feltételeket a jelenlegi
Liszenszben. Szerződés szegés esetén Felhasználónak kötelessége letörölni a Jaltest Program
és Hardware vagy megsemmisíteni azt, ahhoz mérten, hogy miben egyezik meg a Jaltest-tel,
pontosan úgy, mint ahogy a háttér és az összes anyagot, amelyet a Jaltest biztosított az
Liszensz érvényességi ideje alatt.
A Jaltestnek kell biztosítani az összes szükséges lépést a Felhasználó Jaltest Program és
Hardware korrekt használata érdekében, megteheti, hogy befejezi, megszakítja, felfüggeszti,
limitálja és megakadályozza a program használatát előzetes kompenzáció vagy figyelmeztetés
nélkül, amennyiben egy harmadik személy észreveszi, hogy a Felhasználó törvény által
műveletet vitt véghez, a meglévő szabályozás értelmében, vagy a jelenlegi Liszensz
értelmében.
Az összes fenn említett esetben, A Jaltest fenn tartja a jogot törvényes érdekének védelmében
és az összes okozott kár megtérítését jogosult követelni.
6. GARANCIA
Jaltest garantálja, hogy a Jaltest Program és Hardware-nek végre kell tudnia hajtani minden
műveletet, amely a technikai leírásban benne van. A Jaltest nem fogad el semmilyen más

garanciát és nem fogja garantálni a minőség ígéretét, jól használhatóságot és testre
szabottságot egy bizonyos pontig a Jaltest Program és Hardware-hez viszonyítva, avagy
bármely más ehhez tartozó eszközét. Semmilyen esetben sem garantálja a Jaltest, hogy a
program hibamentes, vagy hogy a Felhasználó használni tudja azt megszakítások, vagy
probléma nélkül.
7. TÁMOGATÁS
A Jaltest nem köteles karbantartást végezni, technikai támogatást, változtatást, frissítést vagy
új verziót nyújtani a Program és a Hardwareből, kivéve ha a Felhasználó kifizette a
megszabott díjakat abban a kifejezett időpontban, a karbantartásért, támogatásért, frissítésért
vagy új verzióért , esettől függően és elfogadta az összes kiegészítő feltételeket.

8. FRISSÍTÉSEK
Ez a Liszensz használható a Jaltest Program és Hardware frissítési verzióinál, és persze arra
is, hogy fejlődhessen és módosulhasson ez a Hardware és Program. A Jaltest Program és
Hardware frissített verziójú használata nem teszi lehetővé, hogy a Felhasználó növelje a
lehetségesen futtatható másolatok számát. Ha a Felhasználónak nincsen érvényes Liszensze,
nem fogja tudni a Jaltest Programot frissíteni, avagy újratelepíteni.
9. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSOK
A Jaltestet nem lehet felelősségre vonni semmilyen olyan direkt vagy indirekt kárra, amely
limitálná vagy lehetetlenné tenné a Jaltest Program és Hardware használatát; még akkor is ha
a Jaltest ezelőtt már ezelőtt figyelmeztette a Felhasználót a lehetséges károkról és
korlátozásokról, a fogadó mechanizmustól függetlenül és akkor is ha egy belső perelhetőségi
szükséglet áll fenn.
Fontos kiemelni, hogy a Jaltest Program és Hardware nem működik hiba nélkül az összes
lehetséges használati módot és funkciót figyelembe véve. Ugyanígy a Jaltest Program és
Hardware frissítés okozhat pár pontatlanságot vagy hiányosságot az előző verziókhoz képest.
A Felhasználó ezzel elfogadja ezt a lehetőséget.
Minden specifikáció, technikai adat, kép és bármely más fajta információ, melyet a Jaltest
biztosít, nem lehet kizárólagos; ezáltal a Jaltest fenn tartja a jogot, hogy bármikor azt
megváltoztathassa előleges figyelmeztetés nélkül, kivéve mindig és kár kompenzációs
esetben, amelyet a Felhasználó, a Felhatalmazott Disztribútor avagy egy Harmadik személy
támaszthat.
Minden adat, kép, jelentés, diagram és szöveg az alkalmazásban kizárólagosan csak
információs és orientációs célt tartalmaznak, és semmilyen esetben sem eredményezhet
törvényes kötődést a szereplő Felek közt.
A Jaltest Program és Hardware tartalmaz „OEM” és „Web keresés” parancsokat, amelyek
ikonok sorai aktiválnak, melyeket parancsikonnak neveznek más Web oldalakhoz vagy
Programokhoz, amit a Felhasználó a saját akaratából használ, melynek teljesen tisztában van a

következményeivel és a lehetséges káros hatásaira, amit a Jaltest Program és Hardware
szenvedhet, amik kívülről érintik a Jaltest Program és Hardware-t.
Ezek a helyek teljesen függetlenek a Jaltest Program és Hardware-től, ezért a Jaltest hatásköre
alól kiesnek, és ezért kizárólag a Felhasználó, aki használja a Programot, vagy betölti, a Web
oldalt lehet felelős azoknak Felhasználói Szerződéseinek betartásának értelmében.
A Jaltest nem terheli felelősség a Felhasználóval szemben ha:
a) bármilyen indirekt vagy konzekvens hiány felmerül a Felhasználó által, beleértve a
haszonvesztést (direkt vagy indirekt mód), vevőkörvesztést, cég hírnév csökkenést,
vagy adat vesztést.
b) bármilyen hiány vagy kár, melyet a Felhasználó előidéz ha:
1) a Jaltest bármilyen változtatást végez a Jaltest Program és Hardware-n, vagy bármely
tartós, vagy időleges megszakítása a funkciók renderálása közben (bármilyen tartalom,
vagy tulajdonság)
2) a Jaltest Program és Hardware tartalmát letörlik, megsérül vagy hibás tároló egység
esetén, és bármilyen más adat kommunikáció esetén, ahol az adatokat tartják, vagy
átadják annak funkcióin vagy tulajdonságain keresztül
3) hiányos vagy valótlan információt biztosít a Jaltest részére
4) a Jaltest Program és Hardware-hoz való hozzáféréshez szükséges hozzáférését és
jelszavát nem, vagy hiányosan tartja karban
10. NYELV
A jelen Jaltest Program és Hardware Felhasználói szerződés spanyol nyelven íródott. Ez a
nyelv felülír bármely más lefordított verziót.
Abban az esetben, ha a Jaltest biztosít bármilyen nem spanyol nyelvű fordítást ehhez a
Liszenszhez, a Felhasználó elfogadja, hogy ez a fordítás kizárólagosan az ő kényelmét a
Jaltesttel való viszonyát szolgálja. Mind a két fél közösen megegyezik abban, hogy bármely
tartalmi félreértés esetén, mely ennek a Liszensznek a spanyolról való saját nyelvre
fordításból fakadhat, a spanyol verzió tartalma lesz a döntő minden esetben.
11. HATÁLYOS TÖRVÉNYEK
A Felek elfogadják és tudomásul veszik, hogy a jelen Felhasználói Szerződése a Jaltest
Program és Hardware-nak a Spanyol törvények értelmében értendő.
A felhasználó elfogadja, hogy ezeknek a Liszensz rendelkezéseknek eleget tesz, és hogy az Ő
feladata, hogy biztosítsa, hogy a Jaltest Program és Hardware használatának célja legális és
nem sért semmilyen törvényi rendelkezést azokban az országokban, ahol a Jaltest Program és
Hardware használni kívánja. Továbbá a Jaltest semmilyen felelősségre nem vonható ily
rendelkezések megsértésének esetén.
12. VÁLTOZÁSOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK A FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEKBEN

Bármilyen esetben a Jaltest változtathat és módosíthatja a felhasználási feltételeit a jelen
Liszensz Megállapodásnak.
Akármikor ilyen módosítás vagy változtatás elkészül és hatályba lép, a Jaltest azt elérhetővé
teszi a Felhasználó részére a http://www.jaltest.com oldalon.
A Felhasználó elfogadja és megérti, hogy használja a Jaltest Program és Hardware-t ,azután
miután a Liszensz Megállapodás tartalma, hatásköre vagy rendelkezései változtak, a Jaltest
annak további használatát úgy értelmezi, hogy a Felhasználó elfogadja a módosult verzióját a
Liszensz Megállapodásnak, beleértve annak minden pontját és feltételét, mely szabályozza a
Jaltest Program és Hardware használatát.
13. SZEMÉLYES ADAT VÉDELEM
A 15/1999 December 13.-i Szervezeti törvény értelmében a Személyes Adatról és a Fejlődés
Szabályozásáról, RD 1720/2007, a Felhasználó bármikor élhet jogaival, hogy hozzáférjen,
orvosoljon, felmondja, vagy kifejezze egyet nem értését a Cojali S.L Avenida de la Industria
S/N, 13610 Campo de Criptana (Ciudad Real)-nak.
A Cojali S.L. kifejezetten ügyel a titoktartás biztonságára és fontosságára és a Felhasználó
által szolgáltatott adatok titokban tartására.
Amint a Felhasználó belép, neki a személyes adatai, címe és fizetési információi bekerülnek
az adatbázisunkba. Ez az adat csak kérés esetén fog feldolgozásra kerülni, kivéve ha
információt, vagy esetleg személyes ajánlatainkat küldjük el az Ön részére, mely Önnek
fontos lehet.
Cojali S.L. biztosítja az adatok titoktartását, amelyet a Felhasználó megadott és azt is, hogy
azok semmilyen esetben fognak harmadik félhez kerülni.
Cojali S.L. megtesz minden megfelelő óvintézkedést annak érdekében, hogy adatai ne
kerülhessenek arra fel nem hatalmazottak kezében, vagy bárki meghatalmazás nélkül
módosítsa, nyilvánosságra hozza, vagy elpusztítsa azokat. Ezek az intézkedések belső
időszakos ellenőrzéseket is tartalmaznak a személyes adatok fogadásával, tárolásával és
kezelésével kapcsolatban. Az adatok fizikai védelmét is biztosítja, fel nem hatalmazott
személyek ellen, akik megpróbálnak hozzáférni a tárolt személyes adatokhoz.
Ezekhez a személyes adatokhoz kizárólag a Cojali S.L alkalmazottjai férhetnek hozzá,
akiknek tudniuk kell ezeket az információkat, hogy elvégezhessék kötelezettségüket ,
fejlődhessenek vagy jobbá tegyék a Terméket és a Szolgáltatásokat. Ezek a személyek mind
titoktartási kötelezettséggel rendelkeznek, mely akár fegyelmi eljárással járhat, beleértve az
eltávolítást és a jogi lépéseket, ilyen típusú szerződésszegés esetén.
Cojali S.L. feldolgozza ezeket a személyes adatokat, csak is azzal a céllal, amiért azok be
lettek gyűjtve, mindezt oly módon, hogy az megfeleljen a Magánjogoknak. Felülvizsgáltuk
már módszereinket az adatok fogadásával, tárolásával és annak kezelésével kapcsolatban,
hogy kizárólag csak azokat gyűjtsük, tároljuk és dolgozzuk fel, amelyek szükségesek, hogy
fejlesszük a Termékeinket és Szolgáltatásainkat. Komoly intézkedéseket alkalmaztunk annak
érdekében, hogy a személyes adatok pontosak, teljesek és frissek legyenek; mindazonáltal a
Felhasználók felelőssége azok folyamatos frissítése szükség esetén.

