Szerzői jogi nyilatkozat
A www.gekkosoft.hu honlapon (a továbbiakban: „Weboldal”) elérhető valamennyi információ (a továbbiakban:
„Szerzői jogi tartalmak”) szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jog tulajdonosa a GEKKOSOFT Informatika
Szolgáltató Kft. (adószám: 14447891-2-19, a továbbiakban: „Jogtulajdonos”).
A Szerzői jogi tartalmak bármilyen formában történő felhasználása, terjesztése vagy tárolása a Jogtulajdonos
előzetes, írásbeli engedélye és hozzájárulása nélkül szigorúan tilos. A tiltott felhasználás körébe tartozik többek
között, de nem kizárólagosan az alábbiaknak részben vagy egészben történő közzététele:








a Jogtulajdonos neve (hosszú és rövid elnevezés),
a Weboldalon közzétett szoftverek, termékek (a továbbiakban: „Termékek”) neve,
a Termékek tulajdonsága, leírása, funkciói,
a Termékek és szolgáltatások árai,
a Weboldalon közzétett akciók, akciós feltételek,
a Weboldalon és a Termékekben elhelyezett képek, ábrák, logók (a továbbiakban: „Grafikai elemek”),
a Weboldalon elhelyezett videók, útmutatók, dokumentumok.

A Weboldal látogatói tudomásul veszik, hogy fentiek megvalósítása büntetőeljárást von maga után, és ezért
büntetőjogi felelősséggel tartoznak.
A szerzői jogok megsértése esetén a Jogtulajdonos kártérítésre is jogosult. A kártérítés összege az alábbiak szerint
számítandó:




offline formában (kiadvány, reklámújság, szórólap, stb.) történő felhasználás esetén, kiadásonként:
o Jogtulajdonos neve: megjelenésenként bruttó 60.000 Ft.
o Termékek: termékenként és megjelenésenként bruttó 60.000 Ft.
o Grafikai elemek: grafikai elemenként és megjelenésenként bruttó 40.000 Ft.
o Egyéb Szerzői jogi tartalmak: elemenként és megjelenésenként bruttó 30.000 Ft.
online formában (webes megjelenés, Facebook, Google hirdetések stb.) történő felhasználás esetén,
előfordulásonként*:
o Jogtulajdonos neve: 30 napig egyszeri bruttó 60.000 Ft, azt követően naponta bruttó 6.000 Ft.
o Termékek: 30 napig egyszeri bruttó 12.000 Ft, azt követően naponta bruttó 1.200 Ft.
o Grafikai elemek: 30 napig egyszeri bruttó 8.000 Ft, azt követően naponta bruttó 800 Ft.
o Videók: megkezdett percenként, 30 napig egyszeri bruttó 10.000 Ft, azt követően naponta
bruttó 1.000 Ft.
o Egyéb Szerzői jogi tartalmak: elemenként 30 napig egyszeri bruttó 6.000 Ft, azt követően
naponta bruttó 600 Ft.

* Az egy URL címen elérhető, illetve egy hirdetésben történő többszöri megjelenés 1 előfordulásnak számít.

A Szerzői jogi tartalmak engedély nélküli felhasználásáról Közjegyzői ténytanúsító okirat (tanúsítvány) készül,
melynek munkadíját és a vele kapcsolatos valamennyi költséget Jogtulajdonos a jogsértő félre hárítja.
Amennyiben a Szerzői jogi tartalmak megsértése a Jogtulajdonosra nézve hátrányos, vagy számára üzleti kárt
okoz, abban az esetben Jogtulajdonos a fentiek szerinti kártérítési összegek kétszeresére jogosult (időtartamtól
függetlenül).
A Szerzői jogi tartalmakkal kapcsolatos valótlan tartalmú információ közzététele esetén Jogtulajdonos a fentiek
szerinti kártérítési összegek ötszörösére jogosult (időtartamtól függetlenül).
A Weboldal látogatói magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik jelen szerzői jogi nyilatkozatot, és ennek
tudatában használják a Weboldalt.

