LEI kereső használati feltételei
A LEI kereső alábbi használati feltételei („Feltételek”) a GS1 AISBL („GS1”) és azon személy („Felhasználó”)
között léptek érvénybe, aki a LEI nyilvántartás használatával hozzájárulását adja ehhez.
1. Bevezetés A GS1 lehetővé teszi a felhasználók számára (beleértve a Felhasználót is) a jogalany azonosító
(„LEI”) ingyenes „search and look-up” keresését a globális LEI adatbázisban és/vagy LEI direct adatbázisban
(együttesen LEI nyilvántartásban), valamint a LEI adatkészletek letöltését a (Weboldal) által
működtetett online portálon keresztül. A felhasználó elfogadja, hogy a LEI adatbázisban levő adatok
harmadik felek adatbázisaiból származnak.
2. Hatály A weboldal, a LEI nyilvántartás és az adatok (beleértve a LEI adatállományok letöltését is) bármely
hozzáférése vagy használata jelen Feltételek hatálya alá tartozik, ideértve az itt hivatkozott valamennyi
feltételt és kikötést, illetve a weboldalon közzétett további feltételeket és szabályokat is. A Felhasználó ilyen
tájékoztatást követő folyamatos hozzáférése a weboldalhoz vagy LEI nyilvántartáshoz vagy azok használata
a módosított Feltételek és irányelvek elfogadását jelenti. A felhasználó gondoskodik arról, hogy a GS1-nek a
regisztráció során vagy azt követően benyújtott minden információ pontos, teljes és aktuális legyen.
3. GS1 jogai A GS1 fenntartja magának a jogot, hogy bármikor kiterjessze, módosítsa vagy lezárja a
weboldalát, és a Jogalany-azonosító (LEI) kereséséhez használt „search and look-up” funkciókat a LEI
nyilvántartásban, illetve a LEI adatkészletek letöltését.
4. Felhasználó kötelezettségei
4.1 A felhasználó a GS1 által a LEI nyilvántartáson keresztül biztosított információkat kizárólag saját üzleti
célra használhatja cégen belül.
4.2 A felhasználó vállalja, hogy a LEI nyilvántartást kizárólag a meghatározott célra használja, és nem
végez semmilyen módosítást vagy törlést a LEI nyilvántartásban, különösen a biztonsági rendszer és a
hozzáférési korlátozások megkerülésével.
4.3 A felhasználó vállalja, hogy a GS1 jóváhagyása nélkül harmadik fél felé nem továbbítja a LEI
nyilvántartásban szereplő információkat.
4.4 A felhasználó vállalja, hogy nem használja jogszabályba ütköző módon vagy illegális célokra a számára
rendelkezésre bocsátott információkat.
4.5 A Felhasználó tartozik felelősséggel, amennyiben a felhasználói fiókján keresztül munkavállalói,
megbízottai, vagy mások hozzáférnek és használják, a weboldalt és a LEI nyilvántartást. Regisztráláskor
a Felhasználó megkapja a bejelentkezési adatokat, melyeket csak a jogosult személyek használhatnak.
A felhasználónak meg kell őriznie az ilyen bejelentkezési adatok bizalmas jellegét, és haladéktalanul
értesítenie kell a GS1-t azok jogosulatlan használatáról. Az egyes személyek személyazonosításra
alkalmas adatait a GS1 az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően ellenőrzi.
4.6 Amennyiben a felhasználó megsérti a fenti kötelezettségeket, a GS1 jogosult a felhasználó LEI
nyilvántartáshoz való hozzáférését törölni és/vagy megakadályozni.
5. Felelősség
5.1 A GS1 nem tartozik felelősséggel a LEI nyilvántartás keretein belül a felhasználó rendelkezésére
bocsátott információkért.
5.2 A GS1 a lehető legnagyobb gondossággal és szakértelemmel, az alkalmazandó törvényeknek és
jogszabályoknak megfelelően jár el, amikor a LEI nyilvántartáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtja.
Ezzel együtt a GS1 semmilyen felelősséget nem vállal a közzétett és tárolt információk és/vagy LEI
azonosítók mindenkori és korlátlan megfeleléséért, helyességéért és naprakészségéért, mivel ezek az
információk részben harmadik féltől származnak. Ez alkalmazandó a közzétett és tárolt információk és
/vagy LEI azonosítók mindenkori és korlátlan megfelelésére, helyességére és naprakészségére, valamint
az ISO 17442 LEI szabványra, a Pénzügyi Stabilitási Testület (FSB) és a LEI Szabályozás-felügyeleti
Bizottság (LEI ROC) iránymutatásaira is. A GS1 nem állítja vagy nem garantálja, hogy a LEI
nyilvántartás biztonságos, hibamentes vagy leállásoktól mentes . A GS1 időnként változtatásokat

végezhet a LEI-nyilvántartáson és / vagy a honlapon, beleértve annak kialakítását, funkcióit és
megjelenését, vagy megszüntetheti annak működését.
5.3 A LEI-nyilvántartásban szereplő adatok „ahogy vannak” és „ahogy rendelkezésre állnak” alapon
kerülnek megadásra. A GS1 nem állítja vagy garantálja, hogy az adatok pontosak, teljesek és / vagy
naprakészek. Az adatok, a LEI-nyilvántartás és a weboldal használata kizárólag a felhasználó kockázata.
A GS1 a törvény által megengedett maximális mértékig sem nyíltan, sem utalásszerűen, sem más
módon nem vállal semmilyen kötelező biztosítékot vagy garanciát egyetlen kérdésben sem, beleértve az
adatokat, a LEI nyilvántartást, és a weboldalt. Minden ilyen kötelező biztosíték vagy garancia
egyértelműen kizárt.
5.4 A GS1 a jogszabályok által megengedett maximális mértékig nem vállalja a felelősséget semmilyen
kárért, többek között de nem kizárólagosan a tényleges, közvetlen, következményként előálló,
közvetett, véletlen vagy kártérítéssel járó károkért, függetlenül attól, hogy az ilyen felelősség
szerződésszegés alapján vagy más módon merül fel, még akkor se, ha tájékoztatást kapott az ilyen
károk lehetőségéről, melyek a weboldal, a LEI nyilvántartás és az adatok Felhasználó általi
használatából eredhetnek.
Amennyiben valamilyen vis major, vagy a GS1 hatáskörén kívül eső vagy annak nem betudható, előre nem
látható okból kifolyólag a LEI nyilvántartás működése korlátozottá válik vagy leáll, a GS1 mentesül a
LEI nyilvántartás működtetésének kötelezettsége alól az adott esemény időtartamára. A vis major
események a következők: tűz, sztrájk, munkáskizárás, műszaki meghibásodás (mint például hálózati
meghibásodás, hekkertámadás, stb.) és/vagy a GS1 hatáskörén kívül eső és annak nem tulajdonítható
egyéb körülmények. Kizárt minden a vis major eseményekből és vis major eseményekhez hasonló
körülményekből és eseményekből eredő károkra vonatkozó felelősség.
5.6 A fenti rendelkezések a GS1 nevében eljáró regisztrációs szervezetekre is vonatkoznak.
6. Záró rendelkezések
6.1 A jelen szerződéses feltételekre a jogütközési elvektől függetlenül a belga jogszabályok az irányadóak.
Emellett a Felhasználó elfogadja és beleegyezik abba, hogy bármely Brüsszelben, Belgiumban található
bíróság kizárólagos joghatósága alá vesse magát a jelen Feltételekből eredő vagy azzal kapcsolatos
bármely jogi per, kereset vagy eljárás során. Továbbá a Felhasználó azzal is egyetért, hogy a GS1 a
fentiek ellenére is jogosult bármely joghatósági területen érvényesítő intézkedést vagy mentességet
(vagy más sürgős jogorvoslatot) kérni.
6.2 Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelen, az nincs
hatással a többi rendelkezés érvényességére. Ilyen esetben az érvénytelennek bizonyult rendelkezést a
GS1 és a Felhasználó kötelesek olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely hatékonysága és
teljesíthetősége a jogilag megengedhető módon a legközelebb áll az eredeti rendelkezés gazdasági
céljához. Szerződéses hiányosságok esetében is ugyanezt kell alkalmazni.
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