A myPortal Általános Szerződési Feltételei
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Tárgyi hatály

A jelen általános szerződési feltételek a SIX Payment Services (Europe)
S.A. (a továbbiakban: „SPS”) „myPortal” elnevezésű szolgáltatáscsomagjára vonatkoznak. A myPortal szolgáltatások a készpénzmentes fizetési
módok elfogadásával kapcsolatos jóváírási értesítések, valamint tranz
akciókra és terminálokra vonatkozó információk, például jelentések és
önkiszolgáló funkciók elektronikus továbbítására irányulnak.
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A Kereskedő saját infrastruktúrája

A Kereskedő kizárólagos kötelezettsége a myPortal szolgáltatás hasz
nálatára alkalmas infrastruktúra (különösen internethozzáférés és számítógép) beszerzése, üzemeltetése és karbantartása, valamint az infrastruktúrával való visszaélések megakadályozásához szükséges műszaki
biztonsági intézkedések megtétele.
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Az SPS myPortal platformja

Az SPS a myPortal szolgáltatás biztosításához egy platformot (a továbbiakban: „myPortal platform”) üzemeltet, és műszaki, szervezeti és adminisztratív támogatást nyújt a platformhoz.
A Kereskedő nem követelheti azt, hogy a myPortal platform folyamatosan
rendelkezésre álljon, illetve megszakítások nélkül működjön. Az SPS
semmilyen szavatosságot nem vállal ezzel kapcsolatban. Az SPS a saját
belátása szerint bármikor felfüggesztheti a myPortal platform működését,
ha úgy véli, hogy ez az intézkedés fontos okból – például a rendszer beállítására, frissítésére, működési zavarára vagy visszaélés kockázatára
figyelemmel – szükséges.
Az SPS bármikor megváltoztathatja a myPortal platform tartalmát, így
például eltávolíthat funkciókat és szolgáltatásokat a rendszerből, vagy
újakkal egészítheti ki azt.
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Díjazás

A „myPortal Classic” elnevezésű szolgáltatáscsomagot a Kereskedő
ingyenesen veheti igénybe.
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Integrálás és felhasználás
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5.1 Általános szabályok
A Kereskedő az interneten keresztül fér hozzá a myPortal platformhoz.
Az SPS-t semmilyen felelősséget nem vállal a továbbított adatok biztonságáért.
Az SPS fenntartja a jogot arra, hogy a 12 hónapon keresztül nem használt
felhasználói fiókokat törölje.
5.2 Hozzáférési jogok
A Kereskedő köteles az SPS-nek megjelölni a myPortal platformhoz adminisztrátori hozzáférési joggal rendelkező személyeket. Az SPS által biztosított, személyre szabott bejelentkezési adatok (továbbiakban: „bejelentkezési adatok”) felhasználásával az adminisztrátorok a rendszerbe
belépve megváltoztathatják a megvásárolt szolgáltatásokat, valamint a
konfigurációkat a Kereskedő nevében.
A Kereskedő felelőssége a bejelentkezési adatoknak illetéktelen személyek által való hozzáférése elleni védelme. Ezen felül a Kereskedőnek
rendszeres időközönként meg kell változtatnia a jelszavakat. Az SPS minden, a magát a bejelentkezési adatok segítségével azonosító személyt
úgy tekinti, hogy az illetőt a Kereskedő hatalmazta fel a myPortal platform
használatára. Az SPS a bejelentkezési adatok vizsgálatán túl egyéb hitelesítést nem végez.
Ha felmerül annak gyanúja, hogy illetéktelen személyek fértek hozzá a
bejelentkezési adatokhoz, a Kereskedő köteles haladéktalanul kérni az
SPS-től (kapcsolatfelvételi cím: www.six-payments-services.com/kontakt) az érintett bejelentkezési adatok letiltását. A Kereskedő úgy felel a
harmadik feleknek a bejelentkezési adatok igénybevételével folytatott
tevékenységéért, mint a saját tevékenységéért.
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5.3 Felhasználási jogok; szerzői jog
A szerződés időbeli hatálya alatt az SPS nem kizárólagos, időben és földrajzi értelemben korlátlan felhasználási jogot enged a Kereskedő számára
a myPortal platform használatára. A Kereskedő a felhasználási jogot kizárólag az SPS előzetes írásbeli engedélyével adhatja át kapcsolt vállalkozásainak, illetve harmadik feleknek.
A myPortal platform szerzői jogi védelem alatt áll, és kizárólag rendeltetésszerűen használható. A platform másolása, módosítása és manipulálása szigorúan tilos.
A jelen pont megsértése esetén a felhasználási jogok megszűnnek.
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A Kereskedő kötelezettségei

6.1 Az adatokkal kapcsolatos követelések
Az elektronikus jóváírási értesítések, tranzakciókra és terminálokra vonatkozó információk, valamint jelentések (a továbbiakban: „adatok”) azon a
napon tekintendők továbbítottnak, amelyik napon azokat a Kereskedő
részére elérhetővé teszik a myPortal platformon. A kapcsolódó rendelkezések az adatok átadásakor lépnek hatályba, így többek között innentől
számítandó a jóváírási értesítéssel összefüggő kifogás határideje.
Az adatok elektronikus átadásának sikertelensége esetén a Kereskedő az
írásbeli panaszát a megállapodás szerinti átadási időponttól számított
10 napon belül kell megküldenie.
6.2 Adatok archiválása
A Kereskedő a myPortal platformon tárolt adatokhoz legalább 6 hónapig
hozzáférhet. Az SPS azonban nem vállal semmilyen felelősséget a Kereskedő által letöltött, rögzített vagy tárolt adatok változatlanságáért és hitelességéért.
Az SPS nem archiválja a Kereskedő részéről átadott adatokat. A Kereskedő feladata, hogy szükség esetén a fenti időszakban archiválja az elérhető adatokat, azzal, hogy az SPS nem vállal felelősséget az elektronikus
formátumban szolgáltatott adatok bizonyítékként történő felhasználhatóságáért. A Kereskedő kizárólagos felelőssége különösen az, hogy a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tartalommal, illetve módon rögzítse és tárolja a jóváírási értesítéseket.
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Felelősségkizáró nyilatkozat

Az SPS-t semmilyen felelősség nem terheli az adatszolgáltatás pontossága, illetve minősége vonatkozásában.
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Időtartam és megszűnés

8.1 Időtartam
A myPortal platform felhasználásával kapcsolatos szerződések határozatlan időre jönnek létre. A myPortal szolgáltatások csak addig nyújthatók,
ameddig a Kereskedő és az SPS közötti elfogadói megállapodások hatályban vannak. Ennélfogva a szerződéses jogviszony minden esetben megszűnik az alapul szolgáló elfogadói szerződések megszüntetésével.
8.2 Felmondás
A myPortal platform használatára vonatkozó megállapodásokat a felek
3 hónapos felmondási idővel, a hónap végére írásban felmondhatják.
Az SPS jogosult a myPortal platform használatára vonatkozó megállapodásokat megfelelő indokkal azonnali hatállyal felmondani.
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