Felhasználói szerződés
Jelen okirat abból a célból jött létre, hogy szabályozza a Boglárka Gyógytorna Egészségügyi és
Szolgáltató Bt (Székhely: 1188 Budapest, Oszkó utca 26. Cégjegyzékszám: 01-06-748972 Adószám:
21348756-1-43 képviselője: Donáthné Forgács Boglárka ) a Vitamintorna módszertan és logó
kizárólagos tulajdonosa, programalkotója továbbiakban Jogtulajdonos és a Vitamintorna
gyerekoktató pedagógus továbbiakban Pedagógus
Név: ……………………………………………………………………………………………..
Születési hely, idő:…………………………………………………………………………
Anyja neve:…………………………………………………………………………………..
Lakcím:………………………………………………………………………………………….
Foglalkozása:………………………………………………………………………diploma száma:……………………………………
Elérhetőség telefon:………………………………………………………………
email:………………………………………………………………………………………
együttműködésének viszonyait.
1.

A Pedagógus a Vitamintorna 60 órás e-learning akkreditált képzésének sikeres teljesítését követően
használhatja a „Vitamintorna gyerekoktató” megnevezést és a továbbiakban a Vitamintorna oktatását
gyerekcsoportokban önállóan végezheti.
2. A tanfolyam címe: „Vitamintorna 4. sz. program: Érzelmi intelligencia játékos fejlesztése óvodás
korban a mese, a mozgás, a zene és a pozitív gondolatok segítségével” alapítási engedély nyilvántartási
száma:9/75/2018.
3. A Pedagógus elsődleges céljának a gyerekek egészséges fejlődését tekinti, a Vitamintorna
módszertanával segíti a szociális képességek fejlődését, az érzelmi intelligencia játékos fejlesztését,
elsajátítását.
4. A Jogtulajdonos a Pedagógus számára a képzés részeként átadott szakmai tudás és anyagok
tekintetében az általános szerzői és szellemi tulajdonról szóló jogokat fenntartja.
5. A Pedagógus tiszteletben tartja, és elfogadja, hogy a Vitamintorna kifejezés, a Vitamintorna logó a
Magyar Szabadalmi Hivatal és Artisjust által védett szellemi tulajdon, mely a Boglárka Gyógytorna Bt.
Donáthné Forgács Boglárka tulajdona.
6. A szellemi tulajdon megsértése, másoknak jogtalanul történő átadása, súlyos jogi következményeket
von maga után.
7. Az átadott oktatási anyag kizárólag a saját számítógépen, mobiltelefonon történő lejátszása
engedélyezett, papír alapon történő sokszorosítása mások számára tilos.
8. A Vitamintorna bemutatókról készült képeket, kisfilmeket kizárólag a Jogtulajdonos engedélyével
rakhat fel az internetre.
9. Az oktatási anyagot átadni és megmutatni, más pedagógusnak, aki nem vett részt a 60 órás
Vitamintorna távoktatásban tilos. Még akkor is tilos, ha a pedagógus elvégezte a Vitamintorna 1. vagy
2. vagy 3. tanfolyami oktatást, mivel ezzel a cselekedettel a Pedagógus a Jogtulajdonos üzleti érdekeit
sérti.
10. A gyerekek számára rajzolt grafikák fénymásolása csak a fejlesztő programban résztvevő gyerekeknek
engedélyezett. Más pedagógusnak odaadni, vagy fénymásolni nem lehet.
11. A Jogtulajdonos továbbiakban engedélyezi a Pedagógus számára, hogy használja a Vitamintorna logót.
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12. A Jogtulajdonos a továbbiakban az alábbi feltételekkel engedélyezi a pedagógus számára, hogy a
Vitamintorna kifejezést és logót használhassa:
A Vitamintorna foglalkozásain az elsajátított mozgásanyagtól, zenétől, mesétől és módszertantól el
nem tér, ahhoz hozzá nem tesz más gyakorlatokat.
A szülőknek tartott bemutatón tájékoztatja röviden a szülőket a Vitamintorna módszertanáról és az
elérhetőségünkről.
13. A Jogtulajdonos engedélyezi a Pedagógusnak hogy szülők, pedagógusok, laikusok számára nyilvános
bemutatót tartson, és ehhez használja az oktatási zenei anyagokat. A pedagógusoknak tartandó
bemutatókon más módszertani és oktatási anyagot nem használhat. A szülők számára komplett órákat
is tarthat bemutató jelleggel, de köteles közölni a szülőkkel hogy a program a Boglárka Gyógytorna Bt.
Vitamintorna szerzői tulajdona.
14. A Pedagógus a fent leírtakat tudomásul veszi és a szerzői jogvédelmet elismerve az esetleges jogi
vitákat elkerülve magára nézve tudomásul veszi.
15. A Jogtulajdonos engedélyezi, hogy a Pedagógus Vitamintorna gyerek csoportokat oktasson nevelési
időn belül ingyenesen, nevelési időn kívül térítési díj ellenében. A számlaadási kötelezettség a
Pedagógust terheli, amennyiben térítési díj ellenében tartja a foglalkozásokat.
16. Boglárka Gyógytorna Bt. (Telephelye: 1188 Budapest, Oszkó utca 26. Adószáma: 21348756-1-43) jogi
képviselője Donáthné Forgács Boglárka vállalja, hogy az Európai Parlament és Tanács természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (EU) Rendelete
(2016. április 27.) (Általános Adatvédelmi Rendelet) rendelkezéseinek megfelelően kezelem a
pedagógusok személyes adatait. A pedagógus kijelenti, hogy az adatait önként adta meg név, anyja
neve, lakcíme, elérhetősége, melyet kizárólag papír alapon rögzítek és tárolok. Az adatokat 10 évig
őrzöm meg. A személyes adatokat a számlán is feltüntetem, amit rajtam kívül, a könyvelőm is lát.
17. A jelen szerződés alapján a felhasználási jogát, mint Jogtulajdonos engedélyezem a szerződéskötéstől
számított határozatlan ideig. Amennyiben a szerződésben vállaltakat a Pedagógus megszegi, és
magatartása olyan súlyú, amely a Jogtulajdonos jó hírnevét, vagy üzleti érdekeit, így különösen a
program terjesztését veszélyezteti, a Jogtulajdonos a felhasználói szerződést azonnali hatállyal
megszűnteti és kártérítési per elindítását kezdeményezheti.
18. A szerződésben fel nem sorolt feltételekre a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az irányadóak.
19. Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal megegyezőt írták alá.

Budapest, 2019 ………………………………..
………………………………………………………………

…………………………………………………….

Jogtulajdonos

Pedagógus aláírása

Képviselő Donáthné Forgács Boglárka
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