Általános szerződési feltételek
Design Mentor előadások

Az előadás szervezője
WAVU Bt, a DesignMentor.hu weboldal üzemeltetője.
A cég elnevezése: WAVU Bt.
A cég székhelye: 1138 Budapest, Viza utca 7A. Adószáma: 20789679-1-42
Felnőttképzési azonosító: B/2020/002480
A cég bankszámla száma: 12010776-01480240-00100004
Képviselője: Vig Virág Éva
Képviselő e-mail címe és telefonszáma: viri@designmentor.hu, +3630 584-2236
Továbbiakban, mint Szervező.

Részvétel feltételei
Az előadáson azok vehetnek részt, akik a https://mailchi.mp/designmentor/etsy-eloadasok weboldalon
jelentkeztek, és elfogadják a jelen dokumentumban szabályozott általános szerződési feltételeket,
illetve elfogadják a Designmentor.hu oldal adatkezelési szabályzatát.
Az előadáson a részvétel ingyenes. Az részvétel lehetősége kizárólag erre az alkalomra szól, azt
később pótolni nem lehet. Az előadás kizárólag egyszer, élő online formában tekinthető meg, később
nem lehet felvételről visszanézni.
Az előadás a résztvevők számától függetlenül is megtartásra kerül.

Az előadás
A tematika és az előadás reszletei megtekinthetőek a
https://DesignMentor.hu/etsy-keresooptimalizalas-eloadas weboldalon.
Az előadás időpontja: 2021. Január 5, kedd
A jelentkezők az előadás időpontja előtt egy nappal a regisztráció során megadott e-mail címre
kapján meg a részvételhez szükséges meghívó linkjét.

Felelősség kizárása
A tévesen megadott vagy spam könyvtárba került e-mailek miatti elveszett levelek miatt a szervező
nem vállal felelősséget.
Az online kommunikáció problémáiból adódó esetleges hibák miatt a szervező felelősséget nem
vállal.
Az előadáson elhangzó információk nem garantálják, hogy a résztvevő termékei és boltjai jobb helyen
szerepelnek majd az Etsy kereső találati listájában.

Szerzői jog
Az előadáson elhangzó információk, átadott anyagok az előadó, illetve a szervező szellemi tulajdonát
képezik. Azokat a résztvevők kizárólag saját maguk, illetve Etsy boltjuk fejlesztésére használhatják.
Az információk további felhasználása (publikáció, prezentáció, oktatás, értékesítés, terjesztés különös
tekintettel az online előadás hanganyagának a megosztása, stb.) a szervező, illetve a szerző
engedélye nélkül tilos! Jogtalan felhasználás esetén felhasználásonként szervező 200 000 Ft
használati díjat számláz ki.

Panaszkezelés
Résztvevő esetleges panaszát e-mailben vagy ajánlott levélben juttathatja el szervezőnek. Szervező
a hozzá eljuttatott panaszokat 8 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálata eredményéről résztvevőt 8
napon belül tájékoztatja. Szervező és résztvevő esetleges vitájuk esetén törekszenek annak békés
úton történő, tárgyalásos rendezésére, ennek sikertelensége esetén igényeiket törvényes úton
érvényesíthetik. Résztvevő a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszával a Budapesti
Békéltető Testülethez is fordulhat: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: 061/488-2131

Egyebek
A szervező szervezője fenntartja a jogot a program, előadások témájának, kezdési időpontjának
megváltoztatására.

Budapest, 2020.12.28.

