Általános Szerződési Feltételek a Testbirds
GmbH tesztelői számára (a továbbiakban:
TESTBIRDS ÁSZF), Hatályba lépés: 2013.
szeptember 1.
§ 1 Az Általános Szerződési Feltételek hatálya
1. A TESTBIRDS GmbH (a továbbiakban: „TESTBIRDS") (székhelye: 81677 München,
Kronstadter Strasse 8., Németország) egy weboldalt üzemeltet, amelyen keresztül a
regisztrálók „TESZTELŐKÉNT” dolgozhatnak. A TESZTELŐK egyéni vállalkozóként,
gazdálkodó szervezetként, vagymagánszemélyként, megbízási szerződéssel dolgoznak és
maguk kötelesek eleget tenni a rájuk vonatkozó hatályos jogszabályoknak
(állampolgárságuktól, állandó lakhelyüktől függően) különös tekintettel az adózással
kapcsolatos jogszabályokra.
2. A TESTBIRDS a TESZTELŐK számára lehetőséget biztosít, hogy TESZTELŐKÉNT
regisztráljanak egy online platformon („FELHASZNÁLÓI FIÓKOT” létrehozva), ahol önállóan
teljesíthetik az „ÜGYFELEK” megrendeléseit (a továbbiakban: „TESZT PROJEKT”). A TESZTELŐ
szabadon választhatja meg, hány megrendelést kíván teljesíteni a TESTBIRDS részére. A
TESZTELŐ a TESZT PROJEKT teljesítéséért a TESZT PROJEKT kiírásában meghatározott
pénzügyi ellentételezésről (egyéni vállalkozók és gazdálkodó szervezetek esetében)
„JÓVÁÍRÁSI ÉRTESÍTŐT” vagy (magánszemélyek esetében) „KIFIZETŐI IGAZOLÁST” kap.
3. A TESTBIRDS ÁSZF hatálya minden tevékenységre kiterjed, amelyet a TESZTELŐK a
TESTBIRDS megbízásából végrehajtanak. A TESZT PROJEKT elvállalásával a TESZTELŐ és a
TESTBIRDS között szerződéses jogviszony jön létre. A TESZT PROJEKT elvállalásával a
TESZTELŐ vállalja, hogy a TESTBIRDS alapelveivel összhangban dolgozva, a legjobb
képességei szerint végzi el a TESZT PROJEKTET. A TESTBIRDS ÁSZF rendelkezései
kiterjednek a TESZTELŐ és a TESTBIRDS között létrejövő minden szerződéses jogviszonyra.
4. A jelen TESTBIRDS ÁSZF rendelkezései által szabályozott szerződéses jogviszony a TESZTELŐ
és a TESTBIRDS között azáltal jön létre, hogy a TESZTELŐ elfogadja a meghívást a TESZT
PROJEKTRE.
5. A TESTBIRDS fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy
egészben bármikor módosítsa. A módosított ÁSZF a TESZTELŐK által megadott emailcímükre legkésőbb annak hatályba lépése előtt két héttel kiküldésre, és ezáltal
kihirdetésre kerül. Amennyiben a TESZTELŐ az ÁSZF-et tartalmazó e-mail részére történő
megküldését követő két héten belül kifogást nem emel, úgy a változást a TESZTELŐ részéről
elfogadottnak kell tekinteni. A módosított ÁSZF kihirdetésekor a TESZTELŐK tájékoztatást
kapnak a kéthetes határidőről és az esetleges kifogásemelés elmaradásának
következményeiről.
6. Az ÁSZF szóbeli megegyezésekkel nem módosítható, az ÁSZF érvényes módosítása csak
írásban történhet.
§ 2 A TESZTELŐ FELHASZNÁLÓI FIÓKJÁNAK létrehozása
1. A TESZT PROJEKTEK elvállalásának előfeltétele, hogy a TESZTELŐ egyszeri, költségmentes
regisztrációs folyamat során létrehozzon egy FELHASZNÁLÓI FIÓKOT, amelyet a TESTBIRDS
a regisztrációt követően aktivál. FELHASZNÁLÓI FIÓKOT 18. életévét már betöltött,
nagykorú TESZTELŐ hozhat létre. A TESTBIRDS-nek nincs jogi kötelezettsége, hogy a
FELHASZNÁLÓI FIÓKOT aktiválja.

2. A TESZTELŐ köteles a FELHASZNÁLÓI FIÓK létrehozásához szükséges információkat
gondosan és a valóságnak megfelelően megadni. A TESTBIRDS fenntartja a jogot, hogy
egyedi esetekben a FELHASZNÁLÓI FIÓK aktiválását a megfelelő dokumentumok
bemutatásához kösse a megadott adatok helyességének biztosítása céljából. A TESZTELŐ
köteles a FELHASZNÁLÓ FIÓK adatait naprakészen tartani és a változásokat azonnal
rögzíteni a “saját adatok szerkesztése” funkció segítségével. A TESTBIRDS-öt semmilyen
felelősség nem terheli, amennyiben azért nem tud kapcsolatba lépni a TESZTELŐVEL, mert
a TESZTELŐ nem frissítette adatait.
3. A FELHASZNÁLÓI FIÓK létrehozása szabadon választott felhasználói név és jelszó
megadását igényli. A választott felhasználói név nem sérthet jogokat, különös tekintettel a
márkanevekre és jogvédett elnevezésekre, valamint nem ütközhet alapvető erkölcsi
normákba. A jelszava biztonságos kezeléséért a TESZTELŐ felelős, a TESTBIRDS nem vállal
felelősséget a jelszó, illetve a FELHASZNÁLÓI FIÓK illetéktelen használatából eredő
károkért. A TESTBIRDS a TESZTELŐ munkavégzésének helyeként a TESZTELŐ által megadott
lakcímet tekinti.
4. Harmadik fél számára FELHASZNÁLÓI FIÓKOT létrehozni általánosan tilos. Egy TESZTELŐ
egyetlen FELHASZNÁLÓI FIÓKKAL rendelkezhet.
5. A TESTBIRD fenntartja a jogot, hogy törölje a TESZTELŐ FELHASZNÁLÓI FIÓKJÁT és/vagy
megszüntesse a TESZTELŐVEL fennálló szerződéses viszonyát, amennyiben a TESZTELŐ
megsérti a TESTBIRDS ÁSZF rendelkezéseit vagy a szerződésben foglalt kötelezettségei
bármelyikének nem tesz eleget. Ebben az esetben a TESTBIRDS kifizeti a már elfogadott
teljesítések után járó összeget a TESZTELŐ számára. A TESZTELŐ bármikor
megszüntetetheti FELHASZNÁLÓ FIÓKJÁT. Azon adatok és információk, amelyeknek
megőrzését állami szabályozás írja elő (JÓVÁÍRÁSI ÉRTESÍTŐ/ KIFIZETŐI IGAZOLÁS), a
jogilag előírt megőrzési kötelezettség időtartamának lejártát követően kerülnek törlésre. A
TESZTELŐ minden egyéb adata azonnal törlésre kerül a TESTBIRDS rendszeréből a
FELHASZNÁLÓI FIÓK megszüntetésekor.
§ 3 A TESZT PROJEKT kezelése, folyamatai
1. A regisztráció és a FELHASZNÁLÓI FIÓK aktiválása után a TESZTELŐ megtekintheti a
TESTBIRDS azon TESZT PROJEKTJEIT, amelyek esetében megfelel az ÜGYFÉL által támasztott
követelményeknek és előírásoknak. A megrendelések csak „felhívások ajánlattételre”.
Amennyiben a TESZTELŐ elfogadja a felhívást egy TESZT PROJEKTRE, azzal beleegyezik a
TESTBIRDS által az adott TESZT PROJEKTRE megszabott feltételekbe és követelményekbe.
2. Amennyiben a TESZTELŐ elvállal egy TESZT PROJEKTET, a TESTBIRDS a rendelkezésére
bocsátja a teszt elvégzéséhez szükséges „ADATOKAT” (hozzáférési adatok, szoftverek,
alkalmazások) a TESZT PROJEKT időtartamára, közvetlenül annak aktiválása előtt. A TESZT
PROJEKT elvállalásával a TESZTELŐNEK nem keletkezik szerződéses kötelezettsége a
TESTBIRDS felé a TESZT PROJEKT előírásoknak megfelelő teljesítésére. A TESTBIRDS viszont
nem köteles elfogadni a TESZTELŐ által benyújtott munkát, amennyiben az nem tesz eleget
a PROJEKT leírásában meghatározott előírásoknak és követelményeknek, így nem
minősíthető megfelelő teljesítésnek. A benyújtott munka különösen nem kerül elfogadásra,
ha az az adott TESZTPROJEKT leírásában megadott teljesítési határidőnél később kerül
benyújtásra, vagyis a benyújtás elkésett. Ha a TESZTELŐ a megadott határidő lejárta előtt
teljesíti a TESZT PROJEKTBEN meghatározottakat, akkor a TESZT PROJEKT leírásában
megadott javadalmazási összeg zárolt formában feltüntetésre kerül a TESZTELŐ
FELHASZNÁLÓI FIÓKJÁNAK egyenlegén. Ez még nem jelenti a TESZTELŐ által benyújtott
munka elfogadását és semmilyen javadalmazási igényre nem ad jogalapot. A TESZTELŐ
által benyújtott munka végső elbírálását a TESTBIRDS végzi el. Amennyiben a TESTBIRDS
elfogadja a teljesítést, a megrendelés leírásában meghatározott javadalmazási összeg
jóváírásra kerül a TESZTELŐ FELHASZNÁLÓI FIÓKJÁNAK egyenlegén és kifizethetővé válik a
TESTBIRDS ÁSZF 5. § szerint.

3. A TESZTELŐ köteles megsemmisíteni minden rendelkezésére bocsátott ADATOT a TESZT
PROJEKT teljesítése után. Ez az olyan alkalmazásokra is vonatkozik (pl. mobil alkalmazások),
amelyek kifejezetten a TESZT PROJEKT végrehajtásához lettek rendelkezésére bocsátva.
4. A TESTBIRDS-től származó jövedelme után a TESZTELŐ felelős az adók és járulékok
megfizetésére a rá vonatkozó hatályos jogszabályoknak (a TESZTELŐ állampolgárságának,
állandó lakhelyének) megfelelően.
§ 4 Titoktartás és a TESZTELŐ szerzői jogai
1. A TESZTELŐ vállalja, hogy a TESZT PROJEKT teljesítése során rendelkezésére bocsátott és
azzal kapcsolatban megszerzett adatokat és információkat harmadik félnek semmilyen
formában nem adja tovább, és azokat szigorúan csak a TESTBIRDS számára végzett munka
teljesítése során használja fel. Amennyiben a TESZTELŐ megsérti a titoktartási
kötelezettséget, a TESTBIRDS kártérítésre jogosult.
2. A TESZTELŐ által a TESZT PROJEKT teljesítése során létrehozott bármely, a szerzői jog
hatálya alá eső szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogok kizárólag a TESTBIRDS-öt illetik meg.
A TESZTELŐ a TESTBIRDS ÁSZF elfogadásával kizárólagos, időben és térben korlátlan
felhasználási jogot enged a TESTBIRDS számára az előző mondat szerinti szellemi
tulajdonával kapcsolatban. A TESZTELŐ köteles ezeket bármikor a TESTBIRDS
rendelkezésére bocsátani, amennyiben erre a TESTBIRDS felszólítja.
3. A TESZTELŐ munkájának befejezése után az általa létrehozott szellemi tulajdonokra
vonatkozó használati jog teljes egészében a TESTBIRDS birtokába kerül. A TESZT PROJEKT
teljesítéséért járó javadalmazás magába foglal minden a TESZTELŐT esetlegesen megillető
szerzői jogdíjat.
4. A TESZTELŐ garantálja, hogy a TESTBIRDS számára nyújtott semmilyen szolgáltatása nem
tartalmaz illegális tartalmat (különös tekintettel a szerzői jogok és védjegyek megsértésére)
és semmilyen formában nem sérti a hatályos jogszabályokat. A TESZTELŐ köteles
megtéríteni a TESTBIRDS minden esetleges olyan költségét, amely harmadik fél jogos
igényéből származik a TESZTELŐ által létrehozott tartalom kapcsán. Ez alól kivételt képez az
az eset, amennyiben a TESZTELŐ nem felelős a jogok megsértéséért. A TESTBIRDS
határozottan kijelenti, hogy a TESZTELŐ által benyújtott munka értékelésénél különös
hangsúlyt helyez a szerzői jogok sértetlenségének ellenőrzésére.
§ 5 Javadalmazás
1. Amennyiben egy TESZTELŐ teljesít egy megrendelést, a FELHASZNÁLÓI FIÓKJÁBAN
előzetes KIFIZETŐI IGAZOLÁS kerül megjelenítésre a megrendelés leírásában
meghatározott feltételeknek megfelelően. Miután a TESTBIRDS a TESTBIRDS ÁSZF §3 2.
pontjának megfelelően végleg elfogadta a TESZTELŐ által az adott megrendelésre
benyújtott munkát, az előzetes KIFIZETŐI IGAZOLÁS a FELHASZNÁLÓI FIÓKBAN átváltásra
kerül végleges KIFIZETŐI IGAZOLÁSRA a megrendelés leírásában meghatározott
javadalmazási feltételeknek megfelelően. A KIFIZETŐI IGAZOLÁSRA semmilyen kamat
nem vonatkozik.
2. A TESZTELŐ bármikor ellenőrizheti a KIFIZETŐI IGAZOLÁS aktuális állapotát a
FELHASZNÁLÓI FIÓKJÁBAN.
3. A kifizetés csak abban az esetben történhet meg, ha a TESZTELŐ minden jogilag szükséges
számlázási adatot megadott a FELHASZNÁLÓ FIÓKJÁBAN. A TESZTELŐRE vonatkozó
hatályos jogszabályoktól függően (állampolgárságuktól, állandó lakhelyüktől függően) a
kifizetéshez szükséges lehet igazolni az érvényes és fel nem függesztett adószám
meglététét.
4. A TESTBIRDS euróban számol el a TESZTELŐ felé, ennél fogva a TESTBIRDS nem felel
árfolyam-ingadozásokért, amelyek a TESZTELŐ felé történő elszámoláskor fordulhatnak elő.

A TESTBIRDS ugyancsak nem felel azon költségekért, amiket a TESZTELŐ bankja terhel rá
TESZTELŐ bankszámlájára az arra való banki utalás és/vagy devizaváltás miatt.
§ 6 Adatvédelem
1. A TESTBIRDS, összhangban a hatályos jogszabályokkal, jogosult gyűjteni, feldolgozni és
felhasználni a TESZTELŐTŐL kapott, valamint a megrendelések teljesítése során keletkezett
adatokat, amíg azok szükségesek a megrendelések megfelelő teljesítéséhez és a
szerződéses jogviszony fenntartásához. A TESZTELŐ kifejezett beleegyezésének hiányában
a TESTBIRDS a TESZTELŐ semmilyen adatát nem adhatja tovább harmadik fél számára,
kivéve, ha jogszabályi előírások erre kötelezik.
§ 7 Az alkalmazandó jog és a joghatóság kikötése
1. A TESTBIRDS és a TESZTELŐ szerződéses jogviszonyát a Német Szövetségi Köztársaság
törvényei szabályozzák.
2. A TESZTELŐ és a TESTBIRDS szerződéses jogviszonyából eredő jogvita esetén a felek a
TESTBIRDS bejegyzett székhelyén hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki.
§ 8 Ország specifikus megkötések
1. A magyarországi állandó lakhellyel rendelkező TESZTELŐK kizárólag magánszemélyként
vállalhatnak megbízásokat a TESTBIRDS-től
§ 9 Kapcsolat
1. Amennyiben ÁSZF megszegését kívánja jelezni vagy kérdései vannak az ÁSZF-fel
kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba:
1. Email: http://www.testbirds.com/contact
2. Online segítség: https://nest.testbirds.com/faq

