Az IBLCE® CERP-szolgáltatói programjának feltételei
Olyan szervezetként, amely továbbképzési pontokat („CERP pontokat”) biztosít a Nemzetközi
Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság (International Board of Lactation Consultant
Examiners, IBLCE®) Nemzetközi Vizsgabizottság által minősített laktációs szaktanácsadói
(International Board Certified Lactation Consultant®, IBCLC®”) minősítés birtokosai számára, az
alulírott szervezet („Szolgáltató”) CERP-szolgáltatóként történő regisztrációjával, elfogadja a
következő feltételeket („Feltételek”), melyeket az IBLCE időről időre a saját belátása szerint és a
jelen Feltételek szerint módosíthat.
A Szolgáltató kötelezettségei
1. A Szolgáltató tudomásul veszi és vállalja, hogy meg kell felelnie az IBLCE® Rövid távú
szolgáltatói útmutatója, Hosszú távú szolgáltatói útmutatója és egyéb
programszabályzatok és eljárások (a továbbiakban: „Irányelvek”) előírásainak, azok
időről időre történő módosításaival együtt, amelyek online itt érhetők el:
https://iblce.org/resources/cerp-providers/.
2. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az IBLCE® saját belátása szerint jogosult elfogadni
vagy megtagadni a CERP pontok gyűjtésére benyújtott program(oka)t. Az IBLCE®
többek között azt is mérlegelheti, hogy egy program megfelel-e az Irányelveknek; a
témakörök, a program szerzője(i) és/vagy az előadók az Irányelvek szerint minősítetteke; és hogy egy program sértő vagy más módon kifogásolható-e, összhangban van-e az
IBLCE küldetésével és céljával, vagy olyan magatartásnak minősülhet-e vagy arra
ösztönözhet, amely sérti a jogszabályokat vagy az Anyatejet helyettesítő készítmények
forgalmazásának nemzetközi kódexét („WHO kódex”) és az azt követően kiadott, az
Egészségügyi Világszervezet Közgyűlésén („WHA”) született határozatokat.
3. A Szolgáltató a program befejezését követő hat (6) évig köteles megőrzi a program
összes anyagát, beleértve a jelenléti íveket is, és kérésre az IBLCE® rendelkezésére kell
bocsátania ezeket az anyagokat. Az IBLCE® az elmúlt hat (6) évben szervezett bármely
programmal/programokkal kapcsolatban ellenőrizhet egy Szolgáltatót. A Szolgáltatónak
kérésre képesnek kell lennie a résztvevők jelenléti igazolásának bemutatására.
4. A Szolgáltató az IBLCE® részére az Irányelvekben meghatározott fizetési feltételeknek
megfelelően teljesít kifizetést.
5. A Szolgáltató engedélyt ad az IBLCE-nek arra, hogy a Szolgáltató nevét használja a
Szolgáltató programban való részvételének előmozdítására, az Irányelvekben
meghatározottak szerint. A jelen feltételek hatályának megszűntével vagy a Szolgáltató
CERP-szolgáltatói státuszának felmondása esetén a Szolgáltató köteles haladéktalanul
eltávolítani az összes IBLCE® védjegyet és az ahhoz kapcsolódó, jóváhagyást tartalmazó
szöveget a weboldaláról és minden marketinganyagról.
6. Az IBLCE® védjegyeinek használata. Az IBLCE® CERP-szolgáltatói státuszára való
jóváhagyást követően a Szolgáltató köteles jól látható módon feltüntetni a következőket
az IBLCE® által elfogadott CERP-szolgáltatói programjait népszerűsítő vagy azokra
hivatkozó valamennyi anyagon: „A Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói
Vizsgabizottság (International Board of Lactation Consultant Examiners®, IBLCE®) a(z)
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[a Szolgáltató neve] nevű szervezetet a felsorolt továbbképzési pontok (CERP pontok)
programjának CERP-szolgáltatójaként elfogadta. A CERP pontokra való jogosultság
meghatározása vagy a CERP-szolgáltatói státusz odaítélése nem jelenti azt, hogy az
IBLCE® jóváhagyta vagy értékelte az oktatás minőségét. A INTERNATIONAL BOARD
OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS®, IBLCE®, INTERNATIONAL
BOARD CERTIFIED LACTATION CONSULTANT® és az IBCLC® a Nemzetközi
Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság bejegyzett védjegyei.” Továbbá az IBLCE
által elfogadott CERP-szolgáltatói programok népszerűsítésére használt bármely IBLCE
védjegy minden felhasználásához az IBLCE előzetes, kifejezett, írásbeli engedélyére van
szükség. Az IBLCE megköveteli, hogy az IBLCE védjegyeinek bármely ilyen jellegű
használata az IBLCE által elfogadott CERP-szolgáltatói program tárgyának
azonosításához szükséges mértékre korlátozódjon.

Időtartam és megszűnés
A jelen megállapodás időtartama a Szolgáltató általi aláírás napján (a „Hatálybalépés napja”)
kezdődik és egy (1) évig marad hatályban. A Feltételek hatálya egy további naptári évre
automatikusan meghosszabbodik az éves, az adott időszakban érvényes díjak sikeres
megfizetését és az IBLCE® által meghatározott bármely más irányelvnek való megfelelést
követően, kivéve, ha a Szolgáltató vagy az IBLCE a meghosszabbítást megelőző harminc (30)
napon belül írásbeli értesítést küld arról, hogy a megállapodás hatályának meghosszabbításától
eláll.
A jelen Feltételeket bármelyik fél felmondhatja, ha a másik fél jelentős szerződésszegést követ
el, amelyet a szerződést nem sértő fél írásbeli értesítését követő tíz (10) munkanapon belül nem
orvosol. A jelen Feltételek akkor is felmondhatók, ha a vis maior következik be ésszerűen egyik
félnek sem felróható olyan tényező miatt, amelynek következtében a Program folytatása
jogellenesnek, lehetetlennek vagy üzletileg indokolatlannak bizonyul. A jelen Feltételek bármely
egyéb rendelkezését nem érintve, az IBLCE megszüntetheti a Szolgáltató CERP-szolgáltatóként
való minősítését, ha a Szolgáltató magatartása az IBLCE kizárólagos és ésszerű döntése alapján
kedvezőtlenül befolyásolja az IBLCE hírnevét és megítélését.
Kártalanítás
Mindkét fél köteles kártalanítani, megvédeni a másik felet és annak tisztségviselőit, igazgatóit és
alkalmazottait, kármentességüket szavatolni harmadik fél általi követelésekkel, veszteségekkel,
jogsértésekkel vagy egyéb károkkal szemben (beleértve az ésszerű mértékű ügyvédi díjakat is),
amelyek a kártalanító fél mulasztásából vagy szándékos kötelességszegéséből erednek a jelen
Feltételekkel kapcsolatos teljesítés tekintetében.
További feltételek
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1. A jelen Feltételek az Egyesült Államok Virginia állama törvényeinek joghatálya alatt
állnak, és azokat a jogválasztási rendelkezésekre való hivatkozás nélkül kell értelmezni,
és úgy kell tekinteni, hogy az IBLCE® és a Virginia állambeli Szolgáltató megállapodtak
abban. A jelen Feltételekből eredő bármely jogvita esetén a pernyertes fél ésszerű
mértékű kiadásait és ügyvédi költségeit a másik félnek kell megfizetnie.
2. Az IBLCE® és a Szolgáltató ezennel lemondanak az esküdtszéki tárgyaláshoz való
jogukról, illetve a jelen Feltételek alapján felmerülő vagy azokból eredő bármely
követelésről vagy keresetről.
3. Az IBLCE® és a Szolgáltató független vállalkozókként járnak el, nem pedig a másik fél
megbízottjaként, illetve partnereként vagy vegyesvállalati partnereként.
4. A jelen Feltételek kötelező érvényűek a Szolgáltatóra, annak jogutódaira és az
engedélyezett engedményeseire. A Szolgáltató a jelen Feltételek alapján nem ruházhatja
át jogait illetve kötelezettségeit, illetve nem adhatja alvállalkozásba a jelen Feltételek
szerinti feladatait az IBLCE® kifejezett, előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Szolgáltató
tudomásul veszi és elfogadja, hogy a fentiek megsértésével megkísérelt vagy feltételezett
átruházás semmis és hatálytalan.
5. A jelen Feltételek az IBLCE® és a Szolgáltató között a jelen dokumentumban foglalt
tárgyra vonatkozó teljes megállapodást tartalmazzák. A jelen Feltételeket a Szolgáltató
nem módosíthatja, kivéve, ha arról a későbbiekben az IBLCE® és a Szolgáltató nevében
megfelelően felhatalmazott képviselőik írásbeli nyilatkozatot tesznek. Az IBLCE® a jelen
Feltételeket a Szolgáltatónak küldött legalább harminc (30) napos, előzetes írásbeli
értesítéssel módosíthatja.
6. A Szolgáltató jelen Feltételeknek megfelelő regisztrációja és a Szolgáltató CERP
pontjainak elfogadása NEM minősül a Szolgáltató vagy szolgáltatásai IBLCE® általi
jóváhagyásának, tanúsításának, akkreditálásának, szavatolásának vagy garanciájának.

A felhatalmazott képviselő általi hitelesítés
1. Alulírott, a Szolgáltató meghatalmazott képviselője jelen feltételek aláírásával a
szervezetem nevében kijelentem, hogy teljes mértékben tudomásul vettük, hogy ez
csupán egy jelentkezés, amely nem jelent garanciát a CERP-szolgáltatói státusz
elnyerésére, és a CERP pontok elfogadása vagy elutasítása bármely programunk esetében
az IBLCE® kizárólagos belátása szerint történik, és a döntése ellen nem lehet fellebbezni.
2. A szervezetem nevében kijelentem, hogy tudomásul vesszük, hogy bármilyen hamis
nyilatkozat vagy hamis tényállítás a jelentkezés vagy a CERP-szolgáltatói státusz
visszavonását eredményezheti.
3. A szervezetem nevében kijelentem, hogy a CERP pontokkal kapcsolatban benyújtott
programok nem ellentétesek az Anyatejet helyettesítő készítmények forgalmazásának
nemzetközi kódexe („WHO kódex”) és az azt követően kiadott, az Egészségügyi
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Világszervezet Közgyűlésén („WHA”) született határozatok rendelkezéseivel, továbbá,
hogy a program előadóinak vagy a szponzorainak személyével kapcsolatban nem merül
fel tényleges vagy potenciális összeférhetetlenség.
4. Az alábbiakban jelzett beleegyezésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az IBLCE feldolgozza
az ezen nyomtatványon és az összes kért dokumentumban szereplő információkat,
amelyeket ezzel a nyomtatvánnyal kapcsolatban nyújt be azzal a céllal, hogy az IBLCE
áttekintse és feldolgozza a kérelmét, továbbá adott esetben a CERP-szolgáltatói
programhoz kapcsolódó összes célra rendelkezésre bocsátja, az IBLCE adatvédelmi
nyilatkozatának és az összes vonatkozó jogszabálynak, előírásnak és szabályozásnak
megfelelően.
5. A kérelmező szervezet nevében kötelezettség vállalásra jogosult, meghatalmazott
képviselőként elolvastam és elfogadom a jelen Feltételeket, és ha szervezetemet az
IBLCE® CERP-szolgáltatóként fogadja el, akkor be fogja tartania a jelen Feltételeket és
az IBLCE® által kiadott összes irányelvet.
Név: __________________________________________
Aláírás: __________________________________________
Szervezeti beosztás: __________________________________________
Szervezet: __________________________________________
A szervezet weboldala: __________________________________________
Dátum: __________________________________________
E-mail: __________________________________________
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