A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEK (ÁSZF)
Az iqteszt.hu oldal szolgáltatását a Dating Central Europe Zrt. (melyet a Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága a C.g. 02-10-060413 cégjegyzékszámon tart nyilván; székhelye: 7623 Pécs,
Szabadság utca 34. adószáma: 24925543-2-02, továbbiakban Szolgáltató) biztosítja. Az iqteszt.hu
látogatója (továbbiakban Felhasználó) tudomásul veszi, hogy az iqteszt.hu oldal (továbbiakban
weboldal) használatára az alábbi szerződési feltételek érvényesek.
1. Alapvető rendelkezések és fogalmak
1.1. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.
1.2. Az oldal használatával a Felhasználó elfogadja jelen szerződési feltételeket.
1.3. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen szerződési feltételeket bármikor
megváltoztassa. Jelen szerződési feltételek módosítása esetén, a frissített feltételeket a változást
követően a Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi az iqteszt.hu weboldalon és erről a weboldalon
közzétett felhívással értesíti a Felhasználót.
1.4. Az intelligenciahányados – röviden IQ, standard IQ tesztek eredménye, egy viszonyító szám,
amely azt mutatja, hogy a vizsgált személy intelligenciája hogyan viszonyul az átlaghoz
1.5. Az iqteszt.hu oldalon kapott IQ eredmény tájékoztató jellegű és eltérhet más oldalakon, valamint
más tesztek során kapott végeredménytől.
1.6. Az IQ teszt kitöltése során a Felhasználó által megadott adatok utólag nem változtatható,
módosíthatók.

2. Felhasználó jogai és kötelezettségei
2.1. A Felhasználónak lehetősége van az ugyfelszolgalat@iqteszt.hu e-mail címen kérni az oldalon
megadott személyes adatainak törlését az adatbázisból. Szolgáltató vállalja, hogy ez a művelet a
kérelemtől számított három munkanapon belül megtörténik.
2.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a kitöltött IQ tesztjének eredménye csak 10 napig kerül
tárolásra, archiválásra. Ezután az eredményhez való hozzáférését elveszti, az eredmény, illetve a
megadott személyes adatai törlésre kerülnek a 10. napon.
2.3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem másolhatja le sem egészében, sem részben a
weboldalon található információkat, adatokat a jelen ÁSZF-ben lefektetettektől eltérő célból.
2.4. Felhasználó nem élhet vissza semmilyen módon a Szolgáltatással, vagy bármely, a Szolgáltatás
útján közzétett információval.

3. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.1. Szolgáltató nem felelős a szolgáltatás megszakadásáért vagy romlásáért, ha az harmadik
személyek, vis major vagy más szolgáltatók berendezéseinek hibája miatt történik (pl.: áramszünet,
távközlési kapcsolatok, stb.). Felhasználó ezt tudomásul veszi.
3.2. Az IQ teszt kitöltése után a Szolgáltató köteles az IQ teszt eredményét és a Felhasználó nevét
és intelligenciahányadosát tartalmazó bizonyítványt elküldeni a Felhasználó által megadott e-mail
címre.
3.3. A Szolgáltató nem felelős az IQ tesztek használata és kiértékelése során/miatt keletkezett
esetleges károkért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az IQ teszt eredménye csak tájékoztató
jellegű, és más IQ tesztek esetén más eredményt kaphat.

4. Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogok és titkosság
4.1. A szolgáltatásra és a weboldalra vonatkozó, valamennyi szellemi tulajdonhoz fűződő jog a
Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi.
4.2. A Szolgáltató megtesz minden ésszerű erőfeszítést aziránt, hogy a Felhasználó által megadott
adatokat titokban tartsa, és vállalja, nem ad ki ilyen információt – kivéve, ha az információ
köztudomású, vagy kiadását jogszabály írja elő.
4.3. A védjegyek, logók, grafikák, fényképek, animációk, videók és szövegek, amelyek a
www.iqteszt.hu oldalon megjelennek, a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, és nem
többszörözhetők, nem használhatók, nem adhatók ki, nem terjeszthetők, nem képezhetik adásvétel
tárgyát, és nem jeleníthetők meg a Szolgáltató kifejezett, előzetes, írásos engedélye nélkül.

5. Szavatosság
5.1. A Szolgáltató a szolgáltatást jelenlegi formájában biztosítja a Felhasználó számára, és nem
garantált, hogy a szolgáltatás vagy annak bármely része meg fog felelni a Felhasználó
követelményeinek, céljainak és/vagy elvárásainak.
5.2. Szolgáltató nem vállal szavatosságot a szolgáltatásban, annak eredményeiben,
hozzáférhetőségében, és/vagy a háborítatlan használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a
telefonhálózat vagy a vonalak, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók,
számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail, vagy az Internet zsúfoltságából, nem megfelelő
működéséből adódnak.

6. Az információ felhasználása, adatkezelés
6.1. Az adatok kezelője a Szolgáltató.
6.2. A Szolgáltató jogot formál arra, hogy weboldala egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t
helyezzen el a Felhasználó számítógépén adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása és további
látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt
böngészőjében beállíthatja hogy értesítést kapjon arról, ha a Dating Central Europe Zrt. cookie-t

kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja.
6.3. A Felhasználó adatainak felvétele az IQ teszt elején található adatlap önkéntes kitöltésével
történik. Az adatkezelés célja: a kitöltött IQ teszt eredményének közlése, a szolgáltatás minél
magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása, továbbá a Felhasználó hozzájárulása
esetén hírlevél küldés, közvetlen üzletszerzési célokra való felhasználás.
6.4. A Felhasználó által megadott e-mail címre a Szolgáltató a szolgáltatással összefüggő
rendszerüzeneteket küldhet. Amennyiben Felhasználó adatai megadásánál külön hozzájárult
hírlevelek küldéséhez, akkor a Felhasználó e-mail címére a Szolgáltató hírleveleket is küldhet, a
saját és partnerei termékeivel kapcsolatos értékesítési, közvetlen üzletszerzési ajánlatokra
vonatkozóan.
6.5. A hírlevelek a Dating Central Europe Zrt. cégcsoport tagjai, illetve szerződéses partnereink
termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó hirdetéseket is tartalmazhatnak.
6.6. Amennyiben ezen tájékoztatókat a Felhasználó le kívánja mondani, ezt megteheti a Szolgáltató
ügyfélszolgálatánál, az ugyfelszolgalat@iqteszt.hu címen, vagy a level aljában lévő leiratkozási linker
kattintva.
6.7. Az adatszolgáltatás a Felhasználó részéről minden esetben önkéntes. A Felhasználó adatai 10
napig maradnak a rendszerben, vagy míg azok törlését a Felhasználó nem kezdeményezi.
6.8. Személyes adatokat a jelen Megállapodásban megjelölteken kívül harmadik személynek a
Szolgáltató nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező
adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az egyes hatósági
adatkérések teljesítése előtt a Szolgáltató minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy
valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.
6.9. Jelen Megállapodás elfogadásával a Felhasználó hozzájárul, hogy az általa önként megadott
adatokat Szolgáltató feldolgozza és törvény által meghatározott feldolgozott adatformában hirdetési
tevékenysége során felhasználja.
6.10. Szolgáltató adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91099/2015.

