A Ringier Axel Springer Magyarország Kft. által üzemeltetett www.tesztklub.hu weboldalon
elérhető szolgáltatások általános felhasználási feltételeiről
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BEVEZETŐ

A jelen általános felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Általános Felhasználási Feltételek”) a
Ringier Axel Springer Magyarország Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 11.;
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-061743; adószám: 10237580-2-43) (a továbbiakban: „Üzemeltető” vagy
„RAS” vagy „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.tesztklub.hu weboldalon (továbbiakban:
„Weboldal”) elérhető szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) felhasználók (a továbbiakban:
„Ügyfél” vagy „Felhasználó”) általi igénybe vételének feltételeit tartalmazza. Szolgáltató és Ügyfél a
továbbiakban együttesen: „Felek”.
A RAS a jelen Általános Felhasználási Feltételeket mindenki számára elérhetően közzéteszi
nyomtatott formában ügyfélszolgálati irodájában (1122 Budapest, Városmajor u. 11.), valamint
elektronikus formában a Weboldalon.
Jelen Általános Felhasználási Feltételek a lent rögzített időponttól határozatlan ideig vannak
hatályban.
A RAS, mint a Weboldal üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek
egyoldalú módosítására. A módosított Általános Felhasználási Feltételt a RAS rövid felhívás
formájában a változás hatálybalépését megelőző 15 nappal nyilvánosságra hozza és a változásról
szóló értesítés keretében tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet a Weboldal erre a célra szolgáló
felületén közzétesz.
1.1

Általános rendelkezések

A RAS tevékenységét a mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően, különösen, de
nem kizárólagosan a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
szóló 2008. évi XLVII. törvény, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
szóló 1996. évi LVII. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV.
törvény rendelkezéseinek megfelelően végzi.
1.2

Fogalom-meghatározások

Általános Felhasználási Feltételek
jelen Általános Felhasználási Feltételeket jelenti, amelyet a Szervező a Weboldalon, illetve az
ügyfélszolgálati irodájában (1122 Budapest, Városmajor u. 11.) közzé, illetve elérhetővé tesz;
Kiválasztás
az a folyamat, amelyet a Szervező a Teszt lefolytatás érdekében végez, és amely a Tesztben résztvevő
Tesztelők toborzásának egy szakaszát képezi;
Különleges személyes adat
a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi
azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes
személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
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Regisztrált Felhasználó
A TesztKlubba regisztrált, a Regisztrációs feltételeknek megfelelő természetes személy;
Szervező
a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 11.;
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-061743; adószám: 10237580-2-43);
Termék vagy Termékek
az Ügyfél által felajánlott termék vagy termékek a Kiválasztás szakaszában;
Teszt
az Ügyfél megbízásából a Szervező által folytatott marketing kampány, amelynek a lényege, hogy a
Kiválasztás szakaszában a Szervező által kiválasztott Tesztelők Termékeket tesztelnek. A Teszt célja
megismerni a Tesztelők benyomásait az általuk használt Termékekről és azt nyilvánosságra hozni,
közzétenni;
Tesztelő
az adott Tesztben való részvétel céljából, a Szervező által a Toborzási szakaszban kiválasztott
Regisztrált Felhasználó;
Ügyfél
Teszt vagy egyéb marketing kampány levezetésével a Szervezőt megbízó természetes személy, jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany;
Weboldal
a Szervező által üzemeltett www.tesztklub.hu üzemeltett weboldal.
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TESZTKLUBBA TÖRTÉNŐ REGISZTRÁLÁS SZABÁLYAI

1./ A Tesztelő kizárólag nagykorú, cselekvőképes, Magyarország területén lakó természetes személy
lehet, aki a személyes adatainak jelen Általános Felhasználási Feltételekben és Adatkezelési
Szabályzatban meghatározott kezeléséhez a Regisztráció során, a Teszt megkezdése előtt hozzájárul
és ezen hozzájárulását a Teszt időtartama alatt nem vonja vissza, és akivel szemben nem áll fenn a
Tesztből történő kizárás bármely feltétele. A Weboldalon minden természetes személy csak egy
alkalommal regisztrálhat.
2./ Nem lehet Tesztelő a Szervező vagy kapcsolt vállalkozásainak tulajdonosai, vezető tisztségviselői,
munkavállalói, megbízottja, tekintet nélkül a megbízásuk/alkalmazásuk jogi alapjára
(munkaszerződés, polgári jogi szerződés). Nem lehet Tesztelő továbbá a jelen bekezdésben felsorolt
személyek közeli hozzátartozója sem. Közeli hozzátartozókon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az
örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a
testvér értendő.
3./ A TesztKlubba regisztrálás (továbbiakban: „Regisztráció”) céljából az adott természetes
személynek:
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a) be kell lépnie a Weboldal Regisztrációs felületére;
b) ki kell töltenie a TesztKlub Regisztrációs űrlapját, azaz meg kell adnia (a) természetes
személy felhasználó esetén, amennyiben nem tartozik a (b) csoport szerinti Véleményvezér
kategóriába a (i) felhasználónevet; (ii) e-mail címet, és (iii) jelszót, (b) Véleményvezérek esetén
(i) felhasználónevet; (ii) e-mail címet, (iii) jelszót, (iv) Közösségi profiljának (Instagram, Youtube,
Blog stb. profiljának) URL-jét, vagy egyéb elérhetőségét, illetve (v) azon témakörök
megjelölését, amelyek a Véleményvezér érdeklődési körébe tartoznak;
c) el kell fogadnia a jelen Általános Felhasználási Feltételeket, valamint Adatkezelési
Szabályzatot; a megfelelő mező bejelölésével a jelentkezési űrlap alatt;
d) az űrlap alján található “Elküld” gomb ikon segítségével el kell küldenie a jelentkezési űrlapot
a Szervezőnek.
4./. A TesztKlubba történő Regisztráció térítésmentes.
5./ A személyes adatok kezelője a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. (székhely: 1122 Budapest,
Városmajor u. 11.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-061743; adószám: 10237580-2-43). Az adatkezelésre
vonatkozó részletes tájékoztató az Adatkezelési Szabályzatban található.
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A TOBORZÁSI SZAKASZ ÉS A TESZT LEVEZETÉSÉNEK SZABÁLYAI

1./ A Toborzási szakaszban és a Tesztben kizárólag a Regisztrációs feltételeknek megfelelő Regisztrált
Felhasználók vehetnek részt.
2./ A Szervező valamennyi Teszt indulása esetén felhívást tesz közzé a Weboldalon az elérhető
Tesztekről. A felhívás tartalmazza többek között:
a) a Toborzási szakasz időtartamát;
b) a Toborzási szakaszban kiválasztható személyek számát és ennek megfelelően a Tesztben
részt vehető Tesztelő személyek számát; valamint
c) az adott Toborzási szakaszban tesztelhető Termék(ek) megjelölését és leírását.
3./ A Toborzási szakaszban való részvétel céljából a Regisztrált Felhasználónak:
a) a Regisztráció során megadott felhasználónevével és jelszavával be kell jelentkeznie a
Weboldalra a saját, Regisztrált Felhasználói, egyéni fiókjába;
b) a Weboldalon található, elérhető Tesztek közül ki kell választania azt a Tesztet, amelyben
részt kíván venni. A kiválasztott Tesztre klikkelés után a Regisztrált Felhasználó átirányításra
kerül a Tesztre jelentkezés űrlapjához;
c) jóvá kell hagynia, módosítania vagy ki kell egészítenie az űrlapon megadott, a Termék
elküldéséhez szükséges összes személyes adatot, telefonos elérhetőséget és postai címet;

4

d) választ kell adnia a jelentkezési űrlap integráns részét képező kérdőívben található
válaszlehetőséget tartalmazó kérdésekre, amely kérdések tartalmazhatnak zárt, nyitott vagy
többféle választási lehetőséggel járó kérdéseket, valamint helyet biztosíthat szabadszavas
válasz elhelyezésére is (a továbbiakban együttesen: „Kérdőív”);
e) meg kell adnia a nevét (vezetéknév és keresztnév), illetve magyarországi lakcímét,
kézbesítési címét;
f) jóvá kell hagynia a személyes adatok kezelését ahhoz, hogy részt vehessen a TesztKlub
keretében folytatott Tesztben;
g) a Kérdőívet el kell küldenie a Szervezőhöz a Kérdőív alján található „Küldés” gomb
megnyomásával.
4./ Egy Regisztrált Felhasználó az adott Teszthez tartozó Toborzási szakaszban csak egyszer vehet
részt.
5./. A Szervező a Kérdőívet kitöltő és beküldő Regisztrált Felhasználók közül saját diszkrecionális
döntése alapján kiválasztja (továbbiakban: „Kiválasztás”) a Tesztben megadott Termék által célzott
fogyasztói célcsoportnak legmegfelelőbb válaszokat adó Regisztrált Felhasználókat. A kiválasztott
Regisztrált Felhasználók száma a Tesztről szóló tájékoztatóban megadott számú Tesztelői számhoz
igazodik. A legmegfelelőbb válaszok kiválasztásakor a Szervező saját belátása szerint dönt,
elsődlegesen a Kérdőívben megadott válaszok és a Termék által célzott fogyasztói kör egyezőségét
veszi figyelembe. A jelentkezések időbeli sorrendjének nincs jelentősége.
6./ A Toborzási szakasz során - a Tesztről szóló felhívásban megadott számban - Tesztelővé azok
Regisztrált Felhasználók válhatnak, akik a Tesztben való részvételre kvalifikálták magukat, és a
Kérdőívben feltett kérdésekre nyújtott válaszaikat a Szervező a legmegfelelőbbnek ítélte meg az 5./
pontnak megfelelően.
7./ Azon Regisztrált Felhasználókat, amelyeket a Szervező Tesztelőként kiválasztott a TesztKlubban
történő Regisztráció során megadott e-mail címre küldött levéllel értesítik arról, hogy kvalifikálták
magukat a Tesztre.
8./ A Termék(ek)et postával vagy futárszolgálattal juttatják el az egyes Tesztelőkhöz a Szervező
költségére, a Toborzási szakasz jelentkezési űrlapjában a Tesztelő által megadott lakcímre, a Tesztelő
kiválasztásról történő értesítés napjától számított legkésőbb 10 napon belül.
9./ Amennyiben a Tesztelő a Termék(ek)et nem veszi át a sikertelen kézbesítés napjától számított 14
napon belül, elveszti jogosultságát a Termékre, illetve a Tesztre.
10./ A Tesztben kizárólag a Toborzási szakaszban kiválasztott Tesztelők vehetnek részt.
11./ A Teszt során a Tesztelőknek átadott Termék(ek) a Tesztelők kizárólagos tulajdonába kerülnek.
11./ A Teszt során a Tesztelő leteszteli a kapott Termék(ek)et és megosztja a Szervezővel a
Termék(ek) használatából, kipróbálásából eredő tapasztalatait, benyomásait, véleményét (abból a
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célból, hogy azt a Szervező nyilvánosságra hozza, közzétegye), amelyre a Termék(ek) kézhezvételétől
számított 14 nap áll rendelkezésére. Ebből a célból a Tesztelő értesítést kap a Regisztráció során
megadott e-mail címre, amely tartalmaz egy linket az eredményleíró kérdőívhez, amelyet köteles
kitölteni a Teszt felhívásban meghatározott időpontig.
12./ Az kérdőív tartalmazhat zárt, nyitott vagy többféle választási lehetőséggel járó kérdéseket,
valamint helyet biztosít szabadszavas vélemény elhelyezésére a tesztelt Termék(ek)ről, amelyet a
Tesztelő köteles az Összegző Kérdőív kérdéseire nyújtott válaszokkal együtt elhelyezni (a
továbbiakban együtt: “Vélemény”).
13./ A RAS fenntartja a jogát, hogy a beküldött Véleményt bármikor moderálja, és amennyiben az a
jelen Általános Felhasználási Feltételek és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban
nem álló körülménye(ke)t észlel, úgy jogosult a Vélemény (részben-egészben) törlésére
(továbbiakban: „Moderálás”).
14./ A Regisztrált Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Véleményt saját Instagram profiljukon
keresztül is közzétegyék, a Véleményvezérek pedig kötelesek a Vélemény - Regisztráció során
megadott – saját Közösségi profiljukon történő közzétételére. A Vélemény Instagram oldalon történő
közzétételét a RAS a Weboldalon elhelyezett „Vélemény Megjelenítése a közösségi profilon” gomb
megnyomásával biztosítja. A Véleményvezérek kötelesek a Vélemény Instagram oldalikon történő
közzététele során a poszt alatt a „#Reklám” és a „#Hirdetés” feltüntetésére, valamint a Termékhez
kapcsolódó vállalkozás nevének és kereskedelmi védjegyének/logójának megjelenítésére.
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A REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓ NYILATKOZATAI

1./ A Regisztrált Felhasználó a Vélemény, illetve a Kérdőív elküldésével kijelenti és szavatol, hogy a
Vélemény, illetve a Kérdőív
a) nem hordoz jogszabályba ütköző tartalmat;
b) nem trágár hangvételű, obszcén, agresszív, fenyegető, uszító vagy gyűlöletkeltésre alkalmas
stílusú, pornográf, szexuális vagy erotikus tartalmú, vagy egyéb szempontból
megbotránkoztató tartalmú, továbbá nem tartalmaz semmilyen politikai, illetve vallási tárgyú
utalást;
c) jogosulatlanul nem jeleníti meg más személy személyes adatait, illetve üzleti titkát vagy
egyéb titkát, továbbá más személyre vonatkozó bármely bizalmas információt;
d) nem fogalmaz meg bármely személyre nézve sértő jellegű, vagy nem megfelelő hangvételű
tartalmat, továbbá egyéb módon sem sérti más személy érdekeit, illetve hírnevét;
e) nem sérti más személy bármely jogát (ideértve, de nem kizárólagosan bármely vagyoni,
illetve nem vagyoni jogot is, különösen, de nem kizárólagosan a személyhez fűződő jogokat
vagy jogos és méltányos gazdasági/üzleti, illetve egyéb érdeket);
f) kizárólag az adott Termék véleményezésére, illetve értékelésére szorítkozik, és ennek
körében nem nevez meg, jelöl meg vagy utal bármely más termékre, vagy bármely más
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termékre vonatkozó véleményre, illetve értékelésre; továbbá az adott Terméket nem
hasonlítja össze bármely más termékkel;
g) az adott Termék Tesztelő általi, szubjektív, egyéni véleményezésén, illetve értékelésén felül
egyéb vonatkozásban nem hordoz reklám jelleget, illetve tartalmat, valamint nem is utal
reklámra, továbbá nem irányít más honlapra;
h) nem kelti hamisan azt a látszatot, hogy a Termék véleményezése, illetve értékelése nem
kizárólag a Tesztelő saját, szubjektív, egyéni tapasztalatai alapján kialakult véleményét, illetve
értékelését fogalmazza meg, hanem részben vagy egészben objektív, tudományosan
alátámasztott tényeket vagy szakértői véleményt is közöl.
2./ A Vélemény, illetve a Kérdőív elküldésével a Regisztrált Felhasználó nem kizárólagos, ingyenes,
területre, időtartamra, felhasználási módra és a felhasználás meghatározott mértékére vonatkozó
korlátozások nélküli felhasználási jogot ad a Szervezőnek a Vélemény és a Kérdőív vonatkozásában,
amely kiterjed – többek között - a közzétételre, nyilvánosságra hozatalra, többszörözésre,
terjesztésre, a nyilvános előadásra, a nyilvánossághoz közvetítésre sugárzással vagy másként, a
sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő
továbbközvetítésére, átdolgozására, kiállítására. A jelen pont szerinti felhasználási engedélyt a RAS és
a Regisztrált Felhasználó írásba foglaltnak minősíti és írásba foglaltnak fogadja el.
3./ Az Alkotások, illetve azok részletének 2./ pont szerinti felhasználása kiterjed a promóciós és
reklám célokból történő felhasználásra a reklám és promóció mindenféle formájában, ideértve a
sajtó reklámot, a televíziós-, mozi-, és internetes reklámot, bármely webhelyen, mobil applikációkon,
promóciós-reklám anyagokon és ajándéktárgyakon elhelyezett reklámokat.
4./. A Tesztelő a Vélemény, illetve a Kérdőív elküldésével hozzájárulását adja az Alkotások 3./
pontban meghatározott felhasználására, a Tesztelő keresztnevének, vezetéknevének,
felhasználónevének megjelölése nélkül.
5./ A Regisztrált Felhasználó a jelen Általános Felhasználási Feltételek elfogadásával kijelenti és
szavatolja, hogy kizárólag a jelen Általános Felhasználási Feltételek foglalt előírásoknak megfelelő
tartalmú, különösen a 4.1. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő tényállítást, véleményt,
értékelést, közlést, illetve megfogalmazást közöl a Kérdőívben, illetve a Véleményében. A Regisztrált
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Vélemény során tett tényállításai, véleménye, értékelése,
továbbá bármely közlése, illetve megfogalmazása tartalmáért saját maga felel, az azokkal kapcsolatos
esetleges jogi következmények kizárólag őt terhelik.
6./ A RAS jogosult, hogy egyes Regisztrált Felhasználókat azonnali hatállyal kizárjon a Tesztelésből és
az Értékelésben történő további részvétel lehetőségéből, ha
a) az érintett Felhasználó részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált
e-mail címek Regisztráció során történő felhasználását, nem valós adatok megadását, illetve a
Tesztelés vagy Véleményezés céljával bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő
magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül,
b) azon Regisztrált Felhasználókat, akik Válaszaival vagy kitöltött Kérdőíveikkel szemben
harmadik személyek jogsértés címén igényt nyújtottak be, ideértve a szerzői jogok
megsértéséből eredő igényt is;
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c) akik nem töltötték be 18. életévüket, nem cselekvőképesek, vagy nem rendelkeznek
lakóhellyel Magyarország területén.
7./ A RAS törléssel, illetve kizárással kapcsolatos döntése vonatkozásában az érintett Regisztrált
Felhasználó nem jogosult semmilyen kifogással vagy kártérítési igénnyel élni, továbbá a jelen
Általános Felhasználási Feltételeknek ellentmondó, illetve tisztességtelen magatartást tanúsító
Felhasználó köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben a RASnak okozott.
8./ A Regisztrált Felhasználó a jelen Általános Felhasználási Feltételek elfogadásával tudomásul veszi,
hogy a RAS kizárja felelősségét és helytállási kötelezettségét a Termék(ek) vonatkozásában, beleértve
annak minőségi-, rendeltetési-, műszaki-, gyártási- előírásokra vonatkozó követelményekre
vonatkozó felelősségét és helytállási kötelezettségét.
9./ A Regisztrált Felhasználó a jelen Általános Felhasználási Feltételek és az ahhoz kapcsolódó
Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten kijelenti és tudomásul veszi, hogy az általa
kitöltött Vélemény, illetve Kérdőív különleges személyes adatot nem tartalmaz(hat), különleges
személyes adatot a Véleményben, illetve Kérdőívben nem ad(hat) meg. A Regisztrált Felhasználó a
jelen Általános Felhasználási Feltételek és az ahhoz kapcsolódó Adatkezelési Szabályzat
elfogadásával kifejezetten kijelenti és tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa kitöltött
Vélemény, illetve Kérdőív különleges személyes adatot tartalmaz, úgy az általa kitöltött
Véleményt, illetve Kérdőívet (valamint annak különlegesen személyes adatot tartalmazó részét) a
Szolgáltató részben vagy egészben törli, a 3. fejezet 13./ pontjában foglaltak szerint Moderálja.
5

Adatkezelés

1./ A Regisztrált Felhasználók Weboldalon keresztül megadott személyes adatainak kezelése megfelel
a jelen Általános Felhasználási Feltételek és a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, ideértve
különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseinek.
2./ A Regisztráció és a Teszt során megadott személyes adatok kezelője a RAS.
3./ A Termékek kézbesítésének technikai lebonyolítása céljából a Tesztelők személyes adatai (név,
lakcím) átadásra kerülnek a Terméket kézbesítő postai cégnek vagy futárszolgálatnak. A Termékek
elküldése után a fent említett adatok azonnal törlésre kerülnek.
4./ Az adatok megadása önkéntes, az adatkezelés alapja a Regisztrált Felhasználó és Tesztelő
önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Adatkezelési
Szabályzat tartalmazza.
6

Záró rendelkezések

1./ A jelen Általános Felhasználási Feltételek 2019. november 29. napjától visszavonásig, illetve a
módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.
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2./ A RAS fenntartja az Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosításának jogát, amelyet a
Regisztrált Felhasználó kifejezetten elfogad.
3./ Nem minősül a jelen Általános Felhasználási Feltételek módosításának az Általános Felhasználási
Feltételekben esetlegesen előforduló elütések, helyesírási hibák kijavítása, vagy a RAS-ra vonatkozó
cégadatok módosítása és más adminisztrációs vagy a kötelezően alkalmazandó jogszabályok,
jogszabályi rendelkezések változásából adódó módosítás/módosulás.
4./ A 3./ pont szerint javított vagy módosított Általános Felhasználási Feltételek közlése, továbbá
azon módosított általános szerződési feltételek közlése, amely esetben a jogszabályi változás és/vagy
hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, az egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb
is lehet.
5./ A jelen Általános Felhasználási Feltételekre a magyar jog az irányadó.
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