LEI kereső használati feltételei
Általános szerződési feltételek a Globális jogalany-azonosítók (Legal Entity Identifiers), a továbbiakban LEI
azonosítók globális LEI adatbázisban és/vagy LEI direct adatbázisban történő „search and look-up”
(kutatás és adatkeresés) típusú kereséséhez, valamint a LEI azonosítóhoz tartozó adatkészletek
letöltéséhez.

1.

Bevezetés

A GS1 Germany GmbH - a továbbiakban „GS1 Németország” - segíti a felhasználókat a globális LEI
adatbázisban és/vagy LEI direct adatbázisban való ingyenes „search and look-up” keresésben a
www.lei.direct/hu/ - a továbbiakban, „LEI kereső” - oldalon keresztül. Lehetőség van a globális LEI
adatbázis, a LEI direct adatbázis és további adatbázissal kapcsolatos információk letöltésére. Az adatok
harmadik felek adatbázisaiból származnak.

2.

Hatály

Az Általános Szerződési Feltételek a GS1 Németország valamennyi olyan szolgáltatására alkalmazandók,
amellyel a felhasználók a LEI azonosítók kereséséhez használhatják a globális LEI adatbázisban és/vagy
LEI direct adatbázisban a „search and look-up” funkciót, valamint LEI azonosítóhoz tartozó adatkészleteket
tölthetnek le.

3.

A GS1 Németország jogai

A GS1 Németország fenntartja magának a jogot, hogy bármikor kiterjessze, módosítsa vagy lezárja az
online portált, valamint a Jogalany-azonosító (LEI) globális LEI adatbázisban és/vagy LEI direct
adatbázisban történő kereséséhez használt „search and look-up” funkciót, illetve a LEI azonosítóhoz
tartozó adatkészletek letöltését.

4.

A felhasználó kötelezettségei

4.1

A felhasználó a GS1 Németország által a LEI nyilvántartáson keresztül biztosított információkat
kizárólag saját célra használhatja.

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 Németország jóváhagyása nélkül harmadik fél felé nem továbbítja
a LEI nyilvántartásban szereplő információkat.

4.4

A felhasználó vállalja, hogy nem használja jogszabályba ütköző módon a számára rendelkezésre
bocsátott információkat.

4.5

Amennyiben a felhasználó megsérti a fenti kötelezettségeket, a GS1 Németország jogosult a
felhasználó LEI nyilvántartáshoz való hozzáférését törölni és/vagy megakadályozni.

5.

Felelősség

5.1

A GS1 Németország nem tartozik felelősséggel a LEI nyilvántartás keretein belül a felhasználó
rendelkezésére bocsátott információkért.

5.2

A GS1 Németország a lehető legnagyobb gondossággal jár el, amikor a LEI nyilvántartáshoz
kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtja. Ezzel együtt a GS1 Németország 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
szabvány, a Pénzügyi Stabilitási Testület (FSB) és a LEI Szabályozás-felügyeleti Bizottság (LEI ROC)
iránymutatásaira is.
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5.3

A GS1 Németország nem vállal felelősséget a gépelési, helyesírási vagy adatátvitelből származó
hibákért. A GS1 Németország azonban vállalja, hogy minden tudomására jutott hibát haladéktalanul
elhárít.

5.4

A GS1 Németország a felhasználó felé kizárólag szándékosság és súlyos gondatlanság esetén
tartozik felelősséggel. A GS1 Németország az enyhe gondatlanságért kizárólag abban az esetben
felel, amennyiben a felhasználói megállapodás megfelelő teljesítéséhez szükséges, lényeges
szerződéses kötelezettség kerül megszegésre, - minthogy ezen kötelezettség betartásában a
felhasználó az előírás szerinti teljesítéskor megbízhat - valamint az életet, a testi épséget
veszélyeztető és az egészségkárosító ártalmak esetén. A GS1 Németország szintén felelősséget
vállal a „Produkthaftungsgesetz” [termékfelelősségről szóló törvény] alapján fennálló
kötelezettségeiért.

5.5

Az enyhe gondatlanságért fennálló felelősség azon előre látható kárösszegig korlátozott, amely az
adott helyzetben általában elvárható.

5.6

Amennyiben valamilyen vis major, vagy a GS1 Németország hatáskörén kívül eső vagy annak nem
betudható, előre nem látható okból kifolyólag a LEI nyilvántartás működése korlátozottá válik vagy
leáll, a GS1 Németország mentesül a nyilvántartás működtetésének kötelezettsége alól a korlátozás
vagy leállás időtartamára. A vis major események a következők: tűz, sztrájk, munkáskizárás,
műszaki meghibásodás (mint például hálózati meghibásodás, hekkertámadás, stb.) és/vagy a GS1
Németország hatáskörén kívül eső és annak nem tulajdonítható egyéb körülmények. A vis major
eseményekből és vis major eseményekhez hasonló körülményekből és eseményekből eredő károkra
vonatkozó, GS1 Németországot terhelő kártérítés kizárt.

5.7

A fenti rendelkezések a felek nevében eljáró képviselőre is vonatkoznak.

6.

Záró rendelkezések

6.1

A jelen dokumentumra a német jogszabályok vonatkoznak, az ENSZ Vételi Egyezményének (CIGS)
alkalmazása kizárt.

6.2

A teljesítés és viták rendezésének helye a GS1 Németország tevékenysége szerinti hely, feltéve,
hogy a partner üzleti tevékenységet végző, vagy közjogi jogi személy.

6.3

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelen, az nincs
hatással a többi rendelkezés érvényességére. Ilyen esetben az érvénytelennek bizonyult
rendelkezést a Felek kötelesek olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely hatékonysága és
teljesíthetősége a jogilag megengedhető módon a legközelebb áll az eredeti rendelkezés gazdasági
céljához.

Tájékoztató a magyar nyelvű fordításhoz: A LEI kereső használati feltételeinek magyar nyelvű fordítása
tájékoztató jellegű, vitás esetben a szerződő GS1 Germany GmbH eredeti dokumentuma érvényes.

Kérdése van a LEI Globális jogalany-azonosítóval kapcsolatban?
Keressen minket a lei@gs1hu.org e-mail címen vagy hívja ügyfélszolgálatunkat munkanapokon 8-14 óra
között a +36-1-237-7240 telefonszámon!
Kapcsolatba léphet ügyfélszolgálatunkkal a Kapcsolatfelvételi űrlap segítségével is.
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