
„KÍVÁNSÁGGÉP” 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 
 

 

 

Ön a „Kívánsággép” webes alkalmazás használatához köteles elfogadni a jelen felhasználási 

feltételeket. 

 

I. A „Kívánsággép” webes alkalmazás (a továbbiakban „Kívánsággép”) és az azon keresztül 

elérhető valamennyi szolgáltatás és tartalom szolgáltatója a Sziget Kulturális Menedzser 

Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1033 Budapest, Hajógyári sziget, hrsz. 

23796/58., központi email-címe: info@sziget.hu, a továbbiakban Sziget). 

 

II. A „Kívánsággép” használata során Ön a felkínált előadók közül megjelölheti azokat, 

akiket a jövőben szívesen látna a Sziget által szervezett zenei fesztiválokon (VOLT Fesztivál, 

Balaton Sound, Sziget Fesztivál). 

 

A „Kívánsággép” használata Sziget fiók létrehozásához kötött. 

 

Emellett az Ön saját Facebook profilján zene kategóriában lájkolt oldalak, előadók nevei is 

hozzáadhatók a kívánságokhoz, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárul. Ekkor a Facebookon 

kedvelt előadói automatikusan beillesztésre kerülnek a „Kívánsággép”-be. 

 

A „Kívánsággép” egyszer használható, azaz korábbi kívánságait nem tudja módosítani. 

 

III. A „Kívánsággép” ingyenességéből adódóan az alkalmazást a Sziget „as is” (ahogyan van) 

és „as available” (ahogyan elérhető) alapon nyújtja, és nem szavatolja annak 

szünetmentességét vagy folyamatos elérhetőségét. A Szigetnek jogában áll a „Kívánsággép” 

működését bármikor felfüggeszteni vagy megszüntetni. A Sziget törekszik a „Kívánsággép” 

működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására, azokért azonban 

felelőssé nem tehető. A Sziget teljes mértékben kizárja a felelősségét a „Kívánsággép” 

használatával összefüggésben, ideértve az alkalmazás esetleges hibáiból, hiányosságaiból 

vagy hibás működéséből keletkezett károkért, költségekért és veszteségekért. 

 

IV. Az Ön által a Sziget részére – a fentiek szerint – közölt „kívánságokon”, azaz  

javaslatokon és ötleteken a Sziget korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. 

A Sziget minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és 

azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Sziget ugyanakkor semmilyen 

kötelezettséget nem vállal arra, hogy az Ön által megjelölt előadókat fesztiváljai bármelyikére 

ténylegesen meghívja vagy részükre fellépési lehetőséget biztosít. 

 

A „Kívánsággép” alkalmazásban megjelenő védjegyek és logók a Sziget és partnerei 

kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Sziget és partnerei kifejezett és 

előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Ön semmilyen módon nem használhatja, nem másolhatja, 

nem terjesztheti, és nem teheti közzé. 

 

A megjelölések és az alkalmazásból elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi 

védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szigetet és partnereit illetik meg. 

 

https://cdn2.szigetfestival.com/ca66br/f851/hu/media/2019/06/sziget_fi_k_-_felhaszn_l_si_felt_telek.pdf


V. A „Kívánsággép” használata érdekében Ön által rendelkezésre bocsátandó személyes 

adatok szolgáltatása önkéntes és az Ön hozzájárulásán alapszik. A személyes adatokat a 

Sziget az ezen a linken elérhető Adatkezelési Tájékoztatója szerint kezeli, amelyet Ön a 

„Kívánsággép” használatához köteles elfogadni.  

 

VI. Ön a „Kívánsággép” használatával elfogadja, hogy az annak használatából származó vagy 

azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges 

jogviták eldöntésére a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. 

 

A Sziget bármikor felülvizsgálhatja és frissítheti a jelen használati feltételeket. Ha Ön a 

használati feltételek bármely változása után tovább használja a „Kívánsággép” alkalmazást, az 

a változások elfogadását jelenti. 

 

A „Kívánsággép” független a Facebook-tól, a Facebook abban nem vesz részt és nem 

támogatja. 

 

 

Budapest, 2019. szeptember 13. 

 

 

 

 

Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. 

https://admin.sziget2020.sz.wst.hu/media/view/2019/09/kivansaggep_adatkezelesi_tajekoztato.

