
 

Felhasználási feltételek 
 
 

Ezek az Általános Feltételek, amelyek ezen hivatkozásként tartalmazzák a www.roneuro.ro 
honlapon közzétehető összes szabályt, eljárást és folyamatot, szerződést képeznek a 
www.roneuro.ro honlap minden látogatója és felhasználói között (a meghatározás szerint) 
alább) ") és a Nanoneurotudományok és Neuroregenerációs Tanulmányok Alapítvány (" 
FSNN"), egy román társaság, amelynek fő székhelye Kolozsváron, Romániában található. 

 
Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, akkor azonnal abba kell hagynia a honlap 
használatát és annak minden funkcióját. 

 
Kik vagyunk? 

A Nanoneurotudományok és Neuroregenerációs Tanulmányok Alapítvány ("FSNN") ingyenes 
hozzáférésű programozási platform és szolgáltatás (www.roneuro.ro) tulajdonosa és 
üzemeltetője. 

 
Ezek a feltételek az FSNN tulajdonában lévő honlap bármilyen használatára vonatkoznak, 
függetlenül attól, hogy regisztrált-e vagy sem. 

 
Amikor a www.roneuro.ro-t ilyen feltételek mellett használja, akkor joga van a 
rendelkezésre álló FSNN szolgáltatás használatához, kivéve azokat a alkotásoket, ahol a 
hozzáférés korlátozott vagy feltételes. 

 
Minden szerzői jogi és hasonló hirdetést be kell tartania! 

 
Adatvédelem, személyes adatok és sütik 

Az FSNN-nek meg kell felelnie az adatvédelemről és a titoktartásról szóló román és az EU 
jogszabályoknak, valamint a határokon átnyúló adatvédelmi eljárások alapelveinek. 
Honlapünk használatával megerősítheti, hogy elolvasta és elfogadta az FSNN adatvédelmi 

 



 

irányelveit, és elfogadja adatainak ezen nyilatkozatokkal összhangban történő feldolgozását. 
Különösen beleegyezik abba, hogy adatait az FSNN és annak vállalkozói feldolgozzák, 
valamint az FSNN tulajdonában lévő vagy bérelt szervereken tárolt és átadott adatokat 
Románián és az Európai Unión kívül. 

A honlap és a tartalom tulajdonjoga 

Az FSNN tulajdonosa saját honlapának, az ezeket a honlapeket alkotó szoftvernek, valamint 
az ezen eszközökkel kapcsolatos összes szerzői és egyéb szellemi tulajdonjognak. 

 
Az FSNN tulajdonosa a honlap tejes tartalmának és a honlap megjelenésének.  

 
Az a személy, aki bármilyen tartalmat közzétesz az FSNN honlapán, továbbra is a tartalom és 
a tartalom szerzői jogának tulajdonosa, ugyanolyan mértékben, mint a benyújtása előtt. 
A tartalomban szereplő bármilyen harmadik féltől származó anyag (például harmadik fél 
képei, grafikái stb.) tulajdonjoga az adott harmadik félé marad, kivéve, ha ezzel a harmadik 
féllel másként állapodtak meg. Tájékoztatnia kell az FSNN-t minden harmadik fél anyagjáról 
és a harmadik fél által előírt feltételekről, valamint egyértelműen és láthatóan meg kell 
jelenítenie az összes tartalom tulajdonosa által kért szerzői jogokat vagy egyéb 
értesítéseket. 

 
Bármely tartalomnak az FSNN-hez való hozzájárulásával garantálja az FSNN-nek, hogy Ön a 
tartalom tulajdonosa, vagy hogy a tulajdonos engedélyével közzéteszi azt az FSNN-en, és 
megadja az alább leírt nyílt engedélyeket erre a tartalomra vonatkozóan. Ha nincs 
meghatalmazva nyílt engedélyek megadására, ezt a tartalomhoz csatolt megfelelő 
értesítésekkel kell tisztáznia. 

 
A szerzők és más közreműködők által kiadott engedélyek 

 
Bármely anyagnak az FSNN-hez történő benyújtásával megadja az FSNN-nek egy nem 
kizárólagos, visszavonhatatlan, ingyenes, világméretű jogot és engedélyt a tartalom - 
beleértve a harmadik fél anyagjait is – teljes és / vagy részleges tartalmának 
megjelenítésére, tárolására, másolására és újrafelhasználására, beleértve a származékos 
munkát. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a harmadik fél szükséges engedélyeivel. 

 



 

Bármely tartalom FSNN-hez történő elküldésekor megadja a Creative Commons Attribution 
License-t ("CC-BY" licenc néven ismert) általános engedélyt erre a tartalomra.  Az engedélyt 
nem lehet visszavonni. 

Következtetésképpen, a CC-BY licenc azt jelenti, hogy bárki ingyenesen másolhatja, újra 
közzéteheti és / vagy újra felhasználhatja tartalmát kereskedelmi vagy nem kereskedelmi 
célokra, de a munkáját világosan hozzá kell rendelnie minden társszerzőhöz, és idézni kell az 
FSNN-t mint a tartalom kezdeti kiadóját. További információ: 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. 

 
Mivel a Creative Commons szervezet frissíti a CC-BY licencet, a licenc feltételei 
automatikusan frissülnek az új verzióra. 

 
A CC-BY licenc nem vonatkozik harmadik fél anyagaira, ha a harmadik fél a további másolást 
tiltó szerzői jogra vonatkozó közlemény közzétételét kérte. Mindenkinek, aki a szóban forgó 
tartalmat használja, be kell tartania az összes szerzői jogra vagy egyéb, harmadik fél által 
készített anyagokra vonatkozó értesítést; kivéve, ha egyértelmű, hogy a harmadik felek 
tartalma CC-BY engedély hatálya alá tartozik, akkor azt kell feltételezni, hogy az érintett 
harmadik fél kifejezett hozzájárulása nélkül nem történik és nem lehet reprodukálni. 

A cikk teljes vagy részleges reprodukálása a szokásos akadémiai odaítélési gyakorlatok 
tiszteletben tartásának függvénye is, amelyet a CC-BY követelményeken túl szigorúan be kell 
tartani. 

 
A CC-BY licenc nem jogosítja fel az FSNN-tartalom reprodukálására vagy közzétételére olyan 
fórumokon (online vagy egyéb formában), amelyek támogatják bármely politikai, vallási, 
vallásellenes, rasszista, extrém, erőszakos vagy tisztelet nélküli szempontot. Ön vállalja, 
hogy az FSNN kérésére az ilyen tartalmakat minden ilyen fórumról azonnal eltávolítja, ha a 
tartalmat Ön tette közzé vagy az Ön számára tette közzé. 

 
Előfordulhat, hogy semmi olyan tartalmat nem jelentethet meg honlapeinken, amely az 
FSNN-t becsmérli. 

 
Ön beleegyezik abba, hogy bárki, aki felkeresi az FSNN honlapet, szabadon, engedély nélkül 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

és díjmentesen másolhatja és újra teheti közzé tartalmát, csak a hivatkozási követelmények 
függvényében. Erre a harmadik felek anyagaira vonatkozó rendelkezések vonatkoznak. 

 
Visszavonhatatlanul beleegyezik abba, hogy a tartalomban vagy az FSNN-nek küldött 
üzenetekben bemutatott, nem publikált ötleteket díjmentesen és korlátozás nélkül 
bármilyen célra felhasználhassák a világ bármely részén. 

 
Minden olyan tartalomra, amely nem az FSNN honlapen jelenik meg, továbbra is a honlap 
feltételei vonatkoznak. 

 
Rendelkezésre állás; Vírusok és támadások; Bugs és hibák 

Az FSNN nem ígéri, hogy honlapei vagy funkcionalitása, vagy bármilyen más alkalmazás, 
widget vagy egyéb eszköz, amely a Határszolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítja, egy 
bizonyos ideig elérhető lesz. Előfordulhat, hogy a honlap nem működik karbantartás vagy 
frissítés céljából, vagy le is állhat, de erről az FSNN megkísérel ésszerű értesítést küldeni. 
Arra törekszünk, hogy az aktív karbantartás révén elkerüljük a hibákat, de nem garantáljuk, 
hogy a honlap hibamentes lesz. 

 
Az FSNN által nyújtott különféle alkotások és szolgáltatások állandó vagy hosszú távú 
rendelkezésre állása nem garantált. A szolgáltatások frissíthetők, továbbfejleszthetők, 
módosíthatók, csökkenthetők vagy visszavonhatók. Nem vállalunk felelősséget semmilyen 
szolgáltatás vagy funkció visszavonásáért. Az FSNN a jövőben fizethet a szolgáltatások egy 
részéért vagy mindegyikéért. 

 
Minden tartalomról biztonsági másolatot kell készíteni, amelyet nem akar elveszíteni. Nem 
garantáljuk a tartalom biztonsági másolat őrzését (de megvan a jogunk erre). 

 
Az FSNN megfelelő eszközöket fog használni bármilyen támadás minimalizálására, de nem 
garantálja, hogy a honlap vagy felhasználók által elhelyezett linkek mentesek harmadik felek 
vírusaitól és egyéb szoftverektől. 

 



 

 
Tulajdon és jogok 

Ön garantálja az FSNN-nek, hogy jogosult engedélyezni az FSNN-nek a benyújtott tartalom 
közzétételét. 
 
A Nanoneurotudományok és Neuroregenerációs Tanulmányok Alapítvány az honlap 
kizárólagos tulajdonosa. 
 
Az FSNN tulajdonában van a honlap tartalom-kombinációja, valamint az összes honlap 
megjelenése és az ezekhez kapcsolódó összes jog. 
 
Az FSNN a honlapát alkotó szoftver minden szerzői jogának és egyéb szellemi 
tulajdonjogának az egyetlen tulajdonosa vagy engedélyese. Az FSNN honlap használatára 
vonatkozó engedélye az adott honlap Romániában való jogszerű felhasználására 
korlátozódik, ezen feltételeknek és az FSNN által végrehajtott egyéb feltételeknek vagy 
szabályoknak megfelelően. Az FSNN-hez tartozó, minden szerzői joggal védett anyaghoz 
minden jog fenn van tartva. 
 
Tiltott tevékenységek 
 
Az alábbi tevékenységek tiltottak az FSNN honlapján, és a regisztráció felfüggesztését vagy 
megszüntetését eredményezhetik, melynek jogát az FSNN kifejezetten fenntartja abban az 
esetben is ha FSNN-nek meg kell fizetnie az ezen feltételek szerinti kártérítést. 

• Az FSNN honlap bármilyen automatikus vagy robot adatgyűjtése, megdöntése vagy 
crawlere bejárása bármilyen adat számára;  

• Személyazonosságának lefedése, ha bármilyen módon kapcsolatba lép az FSNN 
honlapán minden olyan tevékenységgel, amely célja vagy valószínűleg káros vagy árt 
az FSNN-nek, bármely FSNN-szolgáltatónak vagy az FSNN-alkotások bármely 
felhasználójának; 

• Minden olyan kísérlet, amely másolja vagy megfordítja a honlapot alkotó kódot vagy 
annak bármely funkcióját, bármilyen cselekedet célja, amely kárt okozhat vagy 
bármilyen FSNN-honlapet, annak elérhetőségét az interneten, a szoftvert vagy a 
hírnevét károsíthatja, ideértve (de nem kizárólagosan) szolgáltatásmegtagadási 
támadásokra; 

 



 

• Vírusoknak vagy más káros vagy nem kívánt kódoknak az FSNN honlapra vagy Ön 
által megadott bármely honlapra való feltöltése vagy elhelyezése; 

• Bármilyen szabálytalan, káros vagy illegális tevékenység; 
• Az FSNN adatbázisaihoz vagy egyéb forrásaihoz való jogosulatlan hozzáférés 

megkísérlése; 
• Olyan tartalom feladása vagy csatlakoztatása, amely semmilyen tekintetben nem 

felel meg az feltételekben meghatározott tartalomtartalomnak; 
• Bármely más személy személyes adatainak feladása az adott személy kifejezett, 

tájékozott hozzájárulása nélkül; 
• Bármely kereskedelmi vagy promóciós tartalom vagy bármely olyan tartalom 

közzététele, amely magában foglalja bármilyen kereskedelmi vagy üzleti ajánlat 
promócióját, az FSNN-el e tekintetben kötött külön megállapodás nélkül; 

• Bármilyen piramis vagy más többszintű marketing rendszer felállítása vagy 
népszerűsítése; 

• Olyan tartalom feladása vagy csatlakoztatása, amely nem felel meg a szabályainknak, 
elveinknek és / vagy szabványainknak; 

• Bármely FSNN honlap bármely részének reprodukálása, sokszorosítása, másolása 
vagy viszonteladása, kivéve, ha ezt a feltételek kifejezetten megengedik. 
 

Mobil hozzáférés 

Amikor az FSNN honlapokhoz mobileszközön fér hozzá, ne feledje, hogy szolgáltatója díjat 
számíthat fel az adathasználatért. 

 
Hozzáférést biztosítunk olyan alkalmazásokon keresztül, amelyeket vissza lehet vonni, és 
amelyek rendelkezésre állását és funkcionalitását nem garantáljuk. 

 
Jogainak megsértése 

Hisszük, hogy tiszteletben tartjuk mindenkinek a jogait, ideértve a törvény által biztosított és 
az akadémiai környezetben elfogadott jogokat is. Ha úgy gondolja, hogy jogait megsértették, 
kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: reception@roneuro.ro. 

 
E feltételek megsértésének ellentételezése 
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Ha megsérti ezeket a feltételeket, akkor kárt szenvedhetünk. A jelen Általános Szerződési 
Feltételekkel vállalja, hogy megtérít nekünk minden költségét, veszteségét vagy kárt, 
amelyeket feltételeink és szabályaink be nem tartása miatt szenvedünk, és olyan állapotba 
hozzon minket, amelyben akkor lennénk, ha minden szabályt betartott volna. Ez a 
kötelezettség önre, mint szerzőre vonatkozik, és nem, mint munkáltatóra. A megtérítendő 
költségek magukban foglalják belső költségeinket, jogi költségeinket és minden egyéb 
költséget, amely azzal kapcsolatos, hogy bármilyen igényt felveszünk ön ellen. 

 
Az FSNN bármelyik publikációját törölheti, és bármilyen kezdeményezést (például kutatási 
témákat) törölhet, ha megsérti ezeket a feltételeket. 

A feltételek megváltozása 

 
Ezeket a feltételeket, valamint az FSNN egyéb feltételeit és szabályait időszakonként 
módosítják. A módosításokat az NSF számára legmegfelelőbbnek tűnő módon 
(módszerekkel) kell közölni. A változások eredményeként ez a kommunikáció elérhetővé 
válik Önnek, függetlenül attól, hogy hitelesített-e az információk fogadására. 

NYILATKOZAT 
Bár az FSNN minden alkalommal törekszik a honlapon közzétett cikkek minőségének és 
helyességének biztosítására, az FSNN nem tudja kifejezetten vagy hallgatólagosan garantálni 
az FSNN honlap tartalmát vagy az FSNN égisze alatt megjelenő termékeket és 
szolgáltatásokat. Az FSNN semmilyen helyzetben nem vállal felelősséget a közvetlen vagy 
közvetett, közvetlen vagy közvetett profithiányért okozott károkért (ideértve, de nem 
korlátozva az erre vonatkozó listára: a veszteségért fizetett károkért, az üzleti tevékenység 
megszakításáért) , vagy egyéb anyagi károk), amelyeket a használat vagy a használat 
megszakítása, illetve a honlap által nyújtott információk és szolgáltatások 
szabálytalanságának eredményeként szenvedtek, annak ellenére, hogy az FSNN korábban 
már figyelmeztette, hogy ezen információk szakszerű tanácsadó nélküli használata ilyen 
jellegű eredményt hozhat, károsíthatja. 

Az FSNN nem garantálja, hogy a honlapon vagy bármely más formában információk 
megjelenítéséhez vagy továbbításához használt számítógépes rendszerek vagy szoftverek 
nem tartalmaznak vírusokat vagy más romboló kód szekvenciákat vagy más romboló 
tulajdonságokat. 

 



 

 
Az FSNN kérésére beleegyezik abba, hogy mentesíti az FSNN-t a bírósági vagy bírósági 
eljárások nélküli felelősség alól, és fedezi a költségeket és az egyéb költségeket, amelyek a 
szerződés feltételeinek megszegése miatt merülhetnek fel. 

 
A honlap használatának ezen feltételeinek egyetlen rendelkezése sem korlátozza, nem zárja 
ki, vagy nem lehet úgy értelmezni, hogy korlátozza vagy kizárja az FSNN felelősségét a súlyos 
gondatlanság miatt (a román törvény által meghatározottak szerint), a szándékos vagy 
bármilyen jogsértésért. egy másik olyan kérdés, amelyre a törvény nem korlátozható vagy 
kizárható. 

 
A panaszok benyújtásának határideje 

Az FSNN-el szembeni reklamációt egy éven belül kell benyújtani, attól a naptól számítva, 
amikor tudomására jutott e kijelentés létezéséről. 

 
Jogok megsértése 

 
Valamely jog megsértése nem jelenti e jog alkalmazására vonatkozó ígéret utólagos 
teljesítéséről való lemondást.  

 
Nincsen jogok, kötelezettségek megadása 

 
Az FSNN-vel fennálló kapcsolatának egyik aspektusában sem ruházhatja át jogait vagy 
kötelezettségeit. 

 
Vis maior 

 
Sem Ön, sem az FSNN nem felelős a kötelezettségek be nem tartásáért olyan körülmények 
miatt, amelyek meghaladják az érintett fél ésszerű ellenőrzését, de Ön és az FSNN vállalja, 

 



 

hogy megtesz minden ésszerű lépést ezen körülmények időtartamának és hatásának 
korlátozására, valamint az találjon más módszereket kötelezettségeinek teljesítésére. 

 
Alkalmazandó jog és joghatóság 

Az FSNN-el kötött megállapodásadat, ideértve a fenti feltételeket és az összes többi fent 
említett kérdést, kizárólag Románia és a GDPR szabályai szabályozzák. Ön és az FSNN 
megállapodnak abban, hogy jó vitában törekszenek a viták megbeszélésen, tárgyalásokon és 
közvetítésen keresztül jóhiszeműen történő rendezésére, mielőtt a vitát elérnék. Bármely fel 
nem oldott vita kizárólag a romániai kolozsvári bíróságok hatáskörébe tartozik. Az FSNN 
nem fogad el más ítéletet, hacsak kifejezetten írásban másként nem állapodnak meg. Akkor 
beleegyezik abba az intézkedésünkbe, hogy megakadályozzuk vagy megakadályozzuk Önnek 
a jelen záradékot megsértő kereset benyújtását, és hogy megtérítsük az ilyen eljárás 
megindításával járó költségeinket. 
Az FSNN holnapok feltételei 2018. május 25-én léptek hatályba. 

 


