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Alkalmazásverzió: 1.0

A jelen végfelhasználói licencszerződés („szerződés”) kötelező érvényű megállapodás, amely a
Starkey Laboratories, Inc. („Starkey”, többes szám első személyű névmás és ragozott alakjai) és a
Hear  Share  mobilalkalmazást  („alkalmazás”)  letöltő,  telepítő  vagy  használó  személy
(„felhasználó”, „Ön” vagy „Öné”) között jön létre. A jelen szerződés szabályozza az alkalmazást
Ön általi használatát. Az alkalmazás elérésével, telepítésével és használatával Ön elfogadja, hogy
betartja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szerződés feltételeit. Amennyiben nem ért
egyet az itt leírt feltételekkel, nem használhatja az alkalmazást.

A Starkey kizárólag azon az alapon biztosítja az alkalmazást, hogy Ön elfogadja és betartja
a jelen szerződés feltételeit. A jelen szerződés elfogadásával és az alkalmazás használatával
Ön elfogadja a szerződés feltételeinek kötelező erejét. Amennyiben nem fogadja el a jelen
megállapodás feltételeit,  a Starkey nem bocsátja az Ön rendelkezésére az alkalmazáshoz
szükséges  licencet,  és  Ön  nem  töltheti  le,  nem  telepítheti  és  nem  használhatja  az
alkalmazást.  

Az  alkalmazás  használatával  kapcsolatos  döntésekhez  Önnek  betöltött  16.  életévvel  és  jogi
cselekvőképességgel kell rendelkeznie. Amennyiben a hallókészülék használójának nincs meg a
jogi cselekvőképessége a döntések meghozatalához, a törvényes gondviselő vagy a hallókészülék
használója  nevében  való  eljárásra  törvényes  meghatalmazással  rendelkező  más  személy
(„törvényes  gondviselő”)  hozhat  létre  fiókot  az  alkalmazásban.  Ilyen  esetben  a  törvényes
gondviselőnek  kell  biztosítania,  hogy  az  alkalmazást  a  jelen  szerződésnek  megfelelően
használják, és neki kell meghoznia az alkalmazással kapcsolatos valamennyi döntést, beleértve a
szükséges  hozzájárulások  megadását  és  harmadik  felek  azonosítását  az  adatmegosztási
funkciókhoz.

AZ  ALKALMAZÁS  NEM  16 ÉVESNÉL  FIATALABB  GYERMEKEK  SZÁMÁRA
KÉSZÜLT,  ÉS  16 ÉVESNÉL FIATALABB SZEMÉLY  NEM BOCSÁTHAT SEMMILYEN
INFORMÁCIÓT  AZ  ALKALMAZÁS  RENDELKEZÉSÉRE.  SZEMÉLYES  ADATOKAT
SZÁNDÉKOSAN  NEM  GYŰJTÜNK  16 ÉVESNÉL  FIATALABB  GYERMEKEKRŐL.
AMENNYIBEN ÖN 16 ÉVESNÉL FIATALABB, NE HASZNÁLJA AZ ALKALMAZÁST, ÉS
NE BOCSÁSSON A RENDELKEZÉSÜNKRE SEMMILYEN SZEMÉLYES INFORMÁCIÓT,
BELEÉRTVE  A  NEVÉT,  TELEFONSZÁMÁT  ÉS  E-MAIL  CÍMÉT  IS.  AMENNYIBEN
TUDOMÁSUNKRA JUT,  HOGY 16 ÉVESNÉL FIATALABB GYERMEKRŐL KAPTUNK
INFORMÁCIÓT  SZÜLŐI  HOZZÁJÁRULÁS  NÉLKÜL,  TÖRÖLJÜK  EZEKET  AZ
INFORMÁCIÓKAT.  AMENNYIBEN  ÖN  ÚGY  GONDOLJA,  HOGY  16  ÉVESNÉL
FIATALABB  GYERMEKRŐL  RENDELKEZHETÜNK  INFORMÁCIÓVAL,  KÉRJÜK,
LÉPJEN  VELÜNK  KAPCSOLATBA  A  KÖVETKEZŐ  E-MAIL-CÍMEN:
DATA_PRIVACY@STARKEY.COM.

FELHÍVJUK  FIGYELMÉT,  HOGY  A  JELEN  SZERZŐDÉS  KÖTELEZŐ
VITARENDEZÉSI ELŐÍRÁSOKAT TARTALMAZ, AMELY ÖNT EGYÉNILEG ARRA



KÖTELEZI, HOGY VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ALÁ VESSE MAGÁT A JOGI
KÖVETELÉSEK  MEGOLDÁSÁRA,  ÉS  NEM  VEHET  IGÉNYBE  BÍRÓSÁGI  VAGY
ESKÜDTSZÉKI  TÁRGYALÁST,  AMELYEK  CSOPORTOS  KERESETEKET  IS
MAGUKBAN  FOGLALNAK,  A  VONATKOZÓ  JOGSZABÁLYOK  ÁLTAL
MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN.

Meghatározások
„Sharing  alkalmazás”  (megosztó  alkalmazás):  Starkey  mobileszköz-szoftver,  amelyet  Starkey
hallókészülékekkel használnak.

„Share” (megosztás): alkalmazás adatszolgáltatás, amely lehetővé teszi a Starkey mobilalkalmazás
felhasználói számára, hogy harmadik fél címzetteket jelöljenek meg a felhasználó bizonyos típusú
információinak fogadására. A megjelölt címzetteknek le kell tölteniük a Hear Share alkalmazást, és
létre kell hozniuk egy fiókot. A Starkey kereskedelmi márkaneveket (például Telehear) használhat
az  alkalmazásadat-megosztó  szolgáltatásra.  A  jelen  szerződés  alkalmazásában  „Share”-ként
hivatkozunk rá.

„Megosztó”: a Starkey mobilalkalmazás azon felhasználója, aki a „Megosztás” funkció használatát
választotta.

„Követő”: a Hear Share alkalmazás azon felhasználója, akit egy Megosztó meghívott a megosztott
információk fogadására.

„Személyes adatok”: olyan információk, amelyek egy személy azonosítására használhatók.

„Megosztói  adat”:  minden  olyan  adat,  amelyet  a  Megosztó  továbbított  a  Starkey
mobilalkalmazásban található Megosztás funkcióval.

„Felhasználói  adat”:  minden  olyan  adat  vagy  információ,  amelyet  Ön  bocsátott  a  Starkey
rendelkezésére az alkalmazáson keresztül, továbbá minden olyan jelentés, adatkérés és adatkérésre
adott  válasz,  valamint  egyéb  output,  amelyet  az  alkalmazás  hoz  létre  ilyen  adatok  vagy
információk felhasználásával vagy azok alapján.

Az alkalmazás használata
Az alkalmazás a Starkey mobilalkalmazások egy harmadik fél  felhasználóval  való használatra
készült.

Jelszóvédelem
Ön  felelős  az  alkalmazás  eléréséhez  szükséges  hitelesítő  adatok  biztonságának  és
bizalmasságának  megőrzéséért.  Felhívjuk  figyelmét,  hogy  mindaddig  bejelentkezve  marad  az
alkalmazásban,  amíg manuálisan ki nem jelentkezik.  A Starkey semmilyen módon nem vállal
felelősséget Ön felé, amennyiben hitelesítő adatait nem kezeli bizalmasan és biztonságosan, és
ennek eredményeképpen az információi illetéktelen személyhez kerülnek, akár utazás során, az
otthonában,  munkahelyén vagy egyéb hozzáférési  helyén.  A Starkey megfelelő intézkedéseket
alkalmaz az Ön információi biztonságának és bizalmasságának megőrzése érdekében amíg Ön a
Starkey rendszereiben tartózkodik, azonban a Starkey nem vállal felelősséget a készülékén tárolt,
illetve az arról továbbított adatok biztonságáért a továbbítás során.



Az Ön információinak Starkey általi felhasználása
Az alkalmazás használata során Ön a személyes adatait a Starkey rendelkezésére bocsátja, hogy
hozzáférést  kapjon  az  alkalmazás  által  nyújtott  szolgáltatásokhoz.  Az  információkat  az
alkalmazásban elérhető adatvédelmi szabályzatunkban leírtak szerint használjuk fel.

Az alkalmazás működése nem orvosi javaslat

Ön tudomásul veszi, hogy az alkalmazás egy csatorna, amelyet Ön és a Megosztó használhat, és a
Starkey nem vesz részt abban a döntésben, hogy Ön használja-e az alkalmazást, valamint Ön és a
Megosztó hogyan használja az alkalmazást. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Starkey az
alkalmazás szolgáltatásán túl nem nyújt egészségügyi szolgáltatásokat, és nem jár el egészségügyi
szolgáltatóként. A Starkey az alkalmazás szolgáltatásával nem jár el orvosként, audiológusként
vagy  bármely  más  egészségügyi  szolgáltatóként.  Az  alkalmazás  tartalma  és  működése  nem
minősül orvosi vagy egészségügyi javaslatnak vagy szolgáltatásnak, és nem is tekinthető annak.

A vészhelyzeti riasztás és az egyéb alkalmazásfunkciók nem sürgősségi szolgáltatások
Előfordulhat,  hogy  egyes  wellness-szolgáltatások  nem  érhetők  el  bizonyos  termékeken  vagy
bizonyos országokban. Ahol azonban elérhetők a wellness-szolgáltatások, Ön tudomásul veszi,
hogy az  alkalmazás  egy olyan  eszköz,  amely  segíthet  Önnek és  a  Megosztónak  a  Megosztó
egészségének felügyeletében.  Ön tudomásul veszi és elfogadja,  hogy a Starkey az alkalmazás
szolgáltatásával  sem  az  Ön,  sem a  Megosztó  részére  nem vállalja  semmilyen  egészségügyi,
tűzoltósági, rendészeti vagy egyéb segélyszolgálat biztosítását. A Sharing alkalmazás vagy a jelen
alkalmazás tartalma és működése nem kommunikál a segélyszolgálatokkal, nem nyújt sürgősségi
segítséget  és  nem  helyettesíti  a  kapcsolatfelvételt  a  professzionális  segélyszolgálatokkal.
Előfordulhat,  hogy  a  vészhelyzeti  riasztás  és  a  Starkey  mobilalkalmazás  egyéb  funkciói
különböző okok miatt  nem működnek megfelelően vagy egyáltalán nem működnek,  beleértve
többek  között  az  érzékelő  nem  megfelelő  érintkezését,  a  nem  megfelelő  érzékenységi
beállításokat,  a  Bluetooth®

 vagy a mobilkapcsolat  meghibásodását,  a  hallókészülék  tápellátási
problémáit, vagy a mobileszköz tápellátási problémáit stb.

A földrajzi helymeghatározási adatok pontossága
Előfordulhat,  hogy a  földrajzi  helymeghatározási  és  a  mapping  funkciók,  valamint  a  Sharing
alkalmazásból  vagy  a  Sharing  alkalmazással  kommunikáló  harmadik  féltől  származó
alkalmazások által megosztott információk nem pontosak, ezért azok pontosságára nem szabad
alapozni.  A  földrajzi  helymeghatározási  és  mapping  információk  számított  becslésekből
származnak,  és  számos  változó  befolyásolja  az  adatokat,  beleértve  a  mobileszközök
csatlakozásának konfigurációját, a mozgás sebességét és a környezetet.   

Korlátozott licenc biztosítása
A  Starkey  ezennel  nem  kizárólagos,  nem  átruházható,  allicencbe  nem  adható,  korlátozott,
visszavonható licencet biztosít az Ön számára az alkalmazás eléréséhez és használatához a jelen
szerződésben meghatározottak szerint és kifejezetten azzal a feltétellel, hogy Ön teljes mértékben
betartja a jelen szerződést. Ön elfogadja, hogy az alkalmazás saját személyes használatra készült,
és  i)  Ön nem engedélyezi  más személynek  vagy társaságnak az  alkalmazás  használatát  vagy
elérését,  ii)  Ön nem kísérli meg lemásolni  az alkalmazásban található ötleteket,  funkciókat és



grafikákat,  iii)  Ön nem használja  az  alkalmazást  szolgáltató  iroda vagy alkalmazásszolgáltató
működése során,  vagy más olyan célra,  amely Öntől eltérő fél  érdekét  szolgálja,  iv) Ön nem
módosítja az alkalmazást, v) Ön nem adja el, nem adja át, nem adja tovább licencét, nem adja
bérbe és nem lízingeli vagy más módon nem ruházza át az alkalmazást vagy az azzal kapcsolatos
jogokat,  valamint  vi)  Ön nem tesz kísérletet  az alkalmazás  egészének vagy bármely részének
fordítására,  assembly  utasítások  előállítására  (disassembly),  visszafordítására  (decompile),
fordított összeállítására (reverse assemble) és visszafejtésére (reverse engineer), továbbá nem tesz
kísérletet arra, hogy más módon kinyerje az alkalmazás forráskódját.

Sem Ön, sem más személy az Ön engedélyével i) nem kerülhet meg vagy sérthet meg semmilyen,
az  alkalmazáshoz  használt  vagy  abban  található  biztonsági  eszközt  vagy  védelmet,  ii)  nem
használja az alkalmazást semmilyen módon és olyan célra, amely megsérti, eltulajdonítja vagy
más módon sérti bármely személy szellemi tulajdonát vagy egyéb jogát, vagy amely megsérti a
vonatkozó  jogszabályokat,  valamint  iii)  nem  tesz  kísérletet  az  alkalmazás  olyan  módú
használatára,  hogy  információhoz  jusson  bármilyen  hallókészülékről  vagy  hallókészülék-
használóról, kivéve azt a Megosztót, aki kiválasztotta Önt a Megosztóadatok megosztására. Az
egyéb alkalmazások vagy a Megosztó alkalmazások felhasználói  adataihoz való véletlen vagy
jogosulatlan hozzáférés során szerzett információkat Ön nem használhatja fel és nem teheti közzé,
és azokat Önnek etikus és bizalmas módon kell kezelnie.

Az alkalmazás tulajdonjoga és a szellemi tulajdonjogok
Ön  nem  rendelkezik  tulajdonjoggal  az  alkalmazással  kapcsolatban.  Helyette  a  Starkey  ad
engedélyt Önnek az alkalmazás használatára mindaddig, amíg a jelen szerződés teljes mértékben
hatályban van. Ön tudomásul veszi és elfogadja,  hogy az alkalmazásban található valamennyi
szellemi tulajdon a Starkey tulajdona,  beleértve a  Starkey védjegyeit,  szolgáltatási  védjegyeit,
kereskedelmi  megnevezéseit,  logóit,  domainneveit,  szlogenjeit  és  kereskedelmi  ruházatát
(együttesen „Starkey IP”). A jelen szerződésben kifejezetten biztosított eseteket kivéve a Starkey
fenntart  minden  jogot,  jogcímet  és  érdekeltséget  az  alkalmazással  és  a  Starkey  IP-vel
kapcsolatosan. A Starkey érdekeit az Amerikai Egyesült Államok és más országok szerzői jogi,
védjegyre vonatkozó és egyéb törvényei védik.

Alkalmazásfrissítések; Licencmódosítások
A Starkey időről időre frissítéseket tehet közzé az alkalmazáshoz. A Starkey azt javasolja, hogy
telepítse az alkalmazásfrissítéseket, amint azok elérhetővé válnak. A Starkey fenntartja a jogot a
jelen  szerződés  módosítására,  beleértve  az  alkalmazás  bármely  frissítésével  kapcsolatos
módosításokat is.

Titoktartás; A közzététel és nyilvánosságra hozatal tilalma
Ön  tudomásul  veszi,  hogy  az  alkalmazás  – beleértve  a  forráskódot  és  az  abból  származó
információkat is – a Starkey tulajdonában lévő értékes információkat tartalmaz. Ön beleegyezik
abba, hogy nem kísérel meg hozzáférni az ilyen információkhoz, és beleegyezik abba is, hogy
amennyiben hozzáférést  kap az ilyen információkhoz,  nem hozza őket nyilvánosságra és nem
teszi őket közzé semmilyen más személy vagy szervezet számára sem.



Biztonsági intézkedések; Hibaelhárítás
A Starkey elkötelezett amellett, hogy műszaki támogatást nyújtson az alkalmazással kapcsolatos
problémák  díjmentes  megoldásához,  azonban  Ön  köteles  és  ezennel  beleegyezik  abba,  hogy
minden észszerű óvintézkedést megtesz a rosszindulatú szoftverek és az alkalmazást érő egyéb
műszaki  fenyegetések  elhárítása  érdekében.  A jelen  szerződés  elfogadásával  Ön  beleegyezik,
hogy  minden  észszerű  erőfeszítést  megtesz  okos  mobileszközeinek  biztonsága  érdekében.
Műszaki támogatásért forduljon a Starkey ügyfélszolgálati csapatához.

Az azonnali és a vélelmezett jótállás kizárása

ÖN KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ ALKALMAZÁST
A SAJÁT KIZÁRÓLAGOS KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA. A STARKEY SZIGORÚAN AZ
ALKALMAZÁST  ANNAK  PILLANATNYI  ÁLLAPOTÁBAN  – „AS  IS”  ALAPON –
BIZTOSÍTJA,  ÉS  EZENNEL  KIFEJEZETTEN  ELUTASÍT  MINDEN  JÓTÁLLÁST  VAGY
FELTÉTELT, LEGYEN AZ ÍRÁSBELI VAGY SZÓBELI, KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS
VAGY  TÖRVÉNYES,  BELEÉRTVE  TÖBBEK  KÖZÖTT  A  TULAJDONJOGRA,  A
JOGTISZTASÁGRA,  AZ  ELADHATÓSÁGRA  ÉS  EGY  ADOTT  CÉLRA  VALÓ
ALKALMASSÁGRA  VONATKOZÓ  VÉLELMEZETT  JÓTÁLLÁST  IS.  SEMMILYEN
TARTALOMMAL KAPCSOLATBAN SEM KIFEJEZETTEN, SEM HALLGATÓLAGOSAN
SEMMILYEN ÉRTÉK NEM GARANTÁLT.  A SZELLEMI TULAJDONJOGOKRA ÉS AZ
ÖN RÉSZÉRŐL FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEKRE TEKINTET NÉLKÜL A STARKEY ÉS A
FELHASZNÁLÓ  KIFEJEZETTEN  LEMOND  MINDEN  OLYAN  KOMPENZÁLHATÓ
ÉRTÉKRŐL,  AMELY  AZ  ALKALMAZÁS  HASZNÁLATÁHOZ  KAPCSOLÓDÓ
ADATOKKAL KAPCSOLATOS VAGY ANNAK TULAJDONÍTHATÓ. A FELHASZNÁLÓ
EZEN  AZ  ALAPON  VÁLLALJA  AZ  ALKALMAZÁS  HASZNÁLATÁBÓL  SZÁRMAZÓ
VESZTESÉGEK MINDEN KOCKÁZATÁT.  A STARKEY NEM GARANTÁLJA ÉS NEM
BIZTOSÍTJA  AZ  ALKALMAZÁS  FOLYAMATOS,  HIBAMENTES,  BIZTONSÁGOS  ÉS
VÍRUSMENTES MŰKÖDÉSÉT, ÉS ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY ÖN NEM JOGOSULT
VISSZATÉRÍTÉSRE  VAGY  EGYÉB  KOMPENZÁCIÓRA,  HA  A  STARKEY  NEM
TELJESÍTI A FENTIEKET, KIVÉVE A JELEN SZERZŐDÉSBEN KIFEJEZETTEN ELŐÍRT
ESETEKBEN.  EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A VÉLELMEZETT
JÓTÁLLÁS  KIZÁRÁSÁT,  ÍGY  ELŐFORDULHAT,  HOGY  A  FENTI  FELELŐSSÉG
KIZÁRÁSA NEM VONATKOZIK ÖNRE.

Korlátolt felelősség
A  STARKEY  VAGY  ANNAK  IGAZGATÓI,  TISZTSÉGVISELŐI,  MUNKAVÁLLALÓI,
RÉSZVÉNYESEI,  LEÁNYVÁLLALATAI,  KAPCSOLT  VÁLLALATAI,  MEGBÍZOTTJAI
VAGY  LICENCADÓI  A  TÖRVÉNY  ÁLTAL  MEGENGEDETT  MÉRTÉKBEN
MENTESÜLNEK  A  FELELŐSSÉG  ALÓL  SZEMÉLYI  SÉRÜLÉS  VAGY  BÁRMILYEN
VÉLETLEN,  SPECIÁLIS,  KÖZVETETT  VAGY  KÖVETKEZMÉNYES  KÁR  ESETÉN,
IDEÉRTVE  TÖBBEK  KÖZÖTT  A  HASZON  ELVESZTÉSÉT,  AZ  ADATVESZTÉST,  AZ
ÜZLETMENET  MEGSZAKÍTÁSÁT  VAGY  BÁRMELY  MÁS  KERESKEDELMI  KÁRT
VAGY  VESZTESÉGET,  AMELY  AZ  ALKALMAZÁS  ÖN  ÁLTALI  HASZNÁLATÁBÓL
VAGY  HASZNÁLATÁNAK  KÉPTELENSÉGÉBŐL  SZÁRMAZIK  VAGY  AZZAL
KAPCSOLATOS, ÉS BÁRMILYEN OKBÓL KIFOLYÓLAG FELMERÜL, FÜGGETLENÜL
A FELELŐSSÉG ELMÉLETI  ALAPJÁTÓL (SZERZŐDÉS,  JOGSÉRTÉS  VAGY EGYÉB).



EGYES  JOGHATÓSÁGOK  NEM  TESZIK  LEHETŐVÉ  A  SZEMÉLYI  SÉRÜLÉSEKÉRT,
ILLETVE  A  JÁRULÉKOS  VAGY  KÖVETKEZMÉNYES  KÁROKÉRT  VISELT
FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY EZ A KORLÁTOZÁS
AZ  ÖN  ESETÉBEN  NEM  ÉRVÉNYES.  A  STARKEY  ÖN  FELÉ  FENNÁLLÓ  TELJES
FELELŐSSÉGE AZ ÖSSZES KÁRÉRT SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG
AZ ÖTVEN AMERIKAI DOLLÁR (50,00 USD) ÖSSZEGET. A FENTI KORLÁTOZÁSOK
AKKOR IS ÉRVÉNYESEK, HA A FENT EMLÍTETT JOGORVOSLAT NEM ÉRI EL AZ
ALAPVETŐ CÉLJÁT.

Kereskedelmi megfelelőség
A jelen szerződéssel kapcsolatban valamennyi fél betartja az összes vonatkozó behozatali, újbóli
behozatali,  szankciós,  bojkottellenes,  kiviteli  és  újrakiviteli  ellenőrzési  törvényt  és  előírást,
beleértve  az  amerikai  vállalatokra  vonatkozó  összes  törvényt  és  előírást,  mint  az
Exportadminisztrációs  Szabályzat,  a  Nemzetközi  Fegyverforgalmi  Szabályzat  és  a
Külföldivagyon-ellenőrzési  Hivatal  által  végrehajtott  gazdasági  szankciós  programok.  Az
egyértelműség  kedvéért  Ön  kizárólagos  felelősséggel  tartozik  az  alkalmazás  használatának
módjával kapcsolatos megfelelőségért abban a régióban, amelyben az alkalmazást használja. Ön
kijelenti és szavatolja, hogy Önre és pénzügyi intézményeire, vagy bármely olyan félre, amely
Önt vagy pénzügyi intézményeit birtokolja vagy ellenőrzi, nem vonatkoznak szankciók, és a fent
említett  felek  más  módon  sem szerepelnek  a  tiltott  vagy  korlátozott  felek  listáján,  beleértve
többek  között  az  Egyesült  Nemzetek  Biztonsági  Tanácsa  és  az  Amerikai  Egyesült  Államok
kormánya által vezetett listákat (pl. az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma által
külön megjelölt személyeket tartalmazó lista és a külföldi szankciókat elkerülők listája, valamint
az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának vállalati listája), valamint az Európai Unió
és tagállamai vagy más érintett kormányzati hatóság által vezetett listákat.

A szerződés átruházása
A Starkey előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Ön nem ruházhatja át a jelen szerződést, és nem
ruházhatja át vagy nem adhatja tovább a Starkey által a jelen szerződésben biztosított jogokat. A
Starkey korlátozás nélkül átruházhatja a jelen szerződést részben vagy egészben, valamint minden
kapcsolódó jogot, licencet, előnyt és kötelezettséget, beleértve a jelen szerződés szerinti jogok és
licencek allicencelésének jogát is.

Felmondás
A jelen szerződés a felmondásig hatályban marad. A jelen szerződést Ön bármikor felmondhatja,
ha  törli  az  alkalmazás  összes  Ön által  birtokolt  vagy az  Ön ellenőrzése  alatt  álló  másolatát.
Amennyiben Ön nem tartja be a jelen szerződés feltételeit, az Ön jelen szerződés szerinti jogai a
Starkey  által  küldött  külön  értesítés  nélkül  automatikusan  megszűnnek.  A Starkey  bármilyen
okból  felmondhatja  a jelen  szerződést.  A felmondást  követően Ön beleegyezik,  hogy törli  az
alkalmazás  összes  másolatát,  és  írásban  igazolja,  hogy  megsemmisítette  az  összes  ismert
másolatot, beleértve a biztonsági másolatokat is. A titoktartásra és a tulajdonjogokra vonatkozó
valamennyi rendelkezés a jelen szerződés megszűnését követően is hatályos marad.

Irányadó jog és vitarendezés
A jelen szerződésre az amerikai egyesült államokbeli Minnesota állam törvényei az irányadók, és



a  szerződést  azok  szerint  kell  értelmezni,  tekintet  nélkül  a  hatályban  lévő  kollíziós
rendelkezésekre.  A jelen  szerződésből  származó  vagy azzal  kapcsolatosan  felmerülő  bármely
vitát a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Választottbírósági Szabályai szerinti kötelező érvényű
választott  bíróság  előtt  kell  rendezni.  A választott  bírók  száma 3  (három),  akiket  az  említett
szabályoknak  megfelelően  neveznek  ki.  A  választottbírósági  eljárás  nyelve  az  angol.  A
választottbírósági eljárás helye Minneapolis, Minnesota, Amerikai Egyesült Államok.

Nyelv
A jelen szerződés alapján küldött minden kommunikációnak és értesítésnek angol nyelven kell
történnie.  Amennyiben  rendelkezésre  bocsátjuk  a  jelen  szerződés  angol  nyelvű  változatának
fordítását, és bármilyen ellentmondás merül fel, a szerződés angol nyelvű változata az irányadó.

Lemondás és elválaszthatóság

Amennyiben a Starkey elmulasztja a jelen szerződés bármely rendelkezésének érvényesítését, az
nem jelenti a jelen vagy jövőbeni lemondást az adott rendelkezésről és nem korlátozza a Starkey
azon jogát,  hogy egy későbbi  időpontban érvényesítse  az adott  rendelkezést.  A Starkey általi
lemondás  csak  írásos  formában  érvényes.  Amennyiben  az  illetékes  bíróság  a  jelen  szerződés
bármely részét érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, a jelen szerződés többi részét úgy
kell értelmezni, hogy az észszerűen tükrözze a felek szándékát.

A szerződés teljessége
A  jelen  szerződést  jelenti  az  egyetlen  és  teljes  megállapodást  Ön  és  a  Starkey  között  az
alkalmazással  kapcsolatban.  A jelen  szerződés  felülír  minden  korábbi  és  egyidejű,  írásbeli  és
szóbeli egyezséget, megállapodást, nyilatkozatot és jótállást.

Kártérítés
A  felhasználó  vállalja,  hogy  a  saját  költségén  helytáll  a  Starkey,  annak  leányvállalatai  és
licencadói,  valamint  azok  megfelelő  munkavállalói,  tisztségviselői,  igazgatói,  részvényesei  és
képviselői felé minden olyan kár vagy költség tekintetében, amely harmadik fél követeléséből
származik a felhasználó jelen szerződést sértő alkalmazáshasználata miatt. A felhasználó megtéríti
a  Starkey-nál  felmerült  észszerű  mértékű  ügyvédi  díjakat,  valamint  a  munkavállalók  és  a
vállalkozók munka- és anyagköltségét az akkor érvényes óradíjak szerint, amelyet a harmadik fél
idézésére vagy más kötelező jogi rendelkezésre vagy eljárásra adott válaszra fordítottak a jelen
szakaszban leírt, harmadik felektől származó követelésekkel kapcsolatban.

Értesítések; Kapcsolat
A Starkey a jelen szerződéssel kapcsolatos értesítéseket e-mailben küldi el az Ön által megadott 
e-mail-címre. A jelen szerződés alapján a Starkey-nak címzett minden értesítést, kérdést vagy 
megjegyzést a következő e-mail-címre küldhet el: Data_Privacy@starkey.com. Felhívjuk 
figyelmét, hogy az e-mail-kommunikáció nem biztonságos, ezért kérjük, ne adjon meg semmilyen
pénzügyi vagy egyéb érzékeny információt. Postai úton is kapcsolatba léphet velünk:

Starkey Laboratories, Inc. 
Attn: Legal Dept (Jogi Osztály)
6700 Washington Ave. S. 
Eden Prairie, MN 55344, USA

mailto:Data_Privacy@starkey.com


+1-800-627-5762
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