Az IBCLC védjegyhasználati szabályzata
A Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság® (IBLCE®) tulajdonát képezik
bizonyos nevek, védjegyek és logók, köztük a Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadó®
minősítési jelzetek, az IBCLC®, és az IBCLC logó, mely a csatolt „Az IBCLC logó
stílusútmutató” című dokumentumon látható (a „Jelzetek”). Csak azok használhatják a
Jelzeteket, akik teljesítették az IBLCE jogosultsági feltételeit, letették az IBLCE vizsgát, és
fenntartották az IBCLC minősítésüket. A Jelzetek használata csak a jelen Szabályzattal, az
abban lefektetett feltételekkel összhangban történhet.
1. A Jelzetek használata
A Jelzetek az IBLCE kizárólagos tulajdonát képezik, és a hatályos védjegyoltalmi
jogszabályok védelme alatt állnak. A Jelzetek mindennemű használatához az IBLCE eseti
elbírálása és jóváhagyása szükséges. Az IBLCE fenntartja a jogot, hogy bármely és
minden általa szükségesnek ítélt lépést, beleértve jogi és egyéb intézkedést megtegyen a
Jelzetek bármely jogosultatlan, tisztességtelen vagy megengedhetetlen használatával
kapcsolatban.
2. Jogosultság
A Jelzetek használata csak olyan személyek számára megengedett, akik a
használat időpontjára megszerezték és folyamatosan frissítették a minősítésüket az
összes vonatkozó IBLCE követelménnyel összhangban.
3. A használat módja és korlátozásai
A Jelzetek bármely dokumentumra, honlapra, ruhadarabra, ékszerre vagy hasonló
hordozón elhelyezhetők, de csak azzal a céllal, hogy a meghatalmazott felhasználót az
IBCLC minősítésre jogosult személyként azonosítsák. A Jelzetek nagysága változtatható,
de azok semmilyen más módon nem módosíthatók, másíthatók meg, nem szerkeszthetők
vagy tervezhetők át, illetve nem változtathatók meg. A Jelzeteknek a jelen dokumentumban
szabályozott használata a minősített felhasználó személyéhez kötődik; a Jelzetek nem
értékesíthetők, nem adhatók allicenszbe, azok használati joga nem adható és nem
ruházható át harmadik félre és harmadik fél azt nem használhatja. A Jelzetek nem
ötvözhetők más design elemekkel, és ilyen elemek a Jelzeteket nem módosíthatják. A
Jelzetek nem használhatók olyan módon, mely azt állítja vagy sugallja, hogy az IBLCE
bármely magánszemélyt, terméket vagy szolgáltatást támogat.
4. Időtartam, használat megszűnése és az általános felhasználási feltételek változtatása
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A Jelzeteket addig szabad használni, ameddig az a jelen Szabályzat feltételeivel és minden
hatályos IBLCE szabállyal és eljárással összhangban áll; ha azonban ezen szabályok és
eljárások feltételeit az IBCLC megsérti, a Jelzetek használatára vonatkozó engedély
megszűnik. Ezen engedély megszűntével a Jelzetek használatát is haladéktalanul meg kell
szüntetni. A fentieket nem érintve, az IBLCE fenntartja a jogot arra, hogy a Jelzetek
használatának jogát bárkitől bármikor visszavonja, illetve fenntartja a jogot, hogy a jelen
Szabályzatot bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját hatáskörben megváltoztassa. A
Jelzetekkel való visszaélés fegyelmi eljáráshoz is vezet, beleértve a minősítés IBLCE általi
felfüggesztését vagy visszavonását a Szakmai Viselkedési Kódex és a vonatkozó Fegyelmi
Szabályok értelmében.
5. Felelősség korlátozása
Az IBLCE nem vállal felelősséget, és kifejezetten visszautasít minden felelősséget a
Jelzetek bármely felhasználójának pontosságáért, megbízhatóságáért, szakmai vagy orvosi
gyakorlatáért vagy teljesítményéért. Az IBLCE semmilyen esetben sem tartozik pénzügyi
felelősséggel semmilyen elmaradt haszon, üzleti folyamatok megszakadása, elveszett
megtakarítások vagy bármely más jellegű közvetlen vagy közvetett károkért, melyek a
Jelzetek használatával kapcsolatosak vagy azokból erednek.
6. Kártalanítás
A Jelzetek használói vállalják, hogy megvédik, mentesítik, kártalanítják az IBLCE-t, annak
igazgatóit, tisztségviselőit, tagjait, ügynökeit és munkavállalóit és kármentességükről
gondoskodnak a jelen Szabályzattal összefüggő cselekedetekből, mulasztásokból vagy a
jelen Szabályzat megszegéséből eredő, ügyvédi díjakra is kiterjedő minden követelés,
felelősség, költség és ráfordítás felmerülése esetén.
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