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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 
Jelen dokumentum tartalmazza Hrabovszky Balázs Egyéni Vállalkozó mint szolgáltató (a 
továbbiakban: Szolgáltató) által a rakaszgergely.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Webshop) 
keresztül értékesített termékek és szolgáltatások vásárlóira (a továbbiakban: Vásárló) vonatkozó 
általános szerződési feltételeket és ezzel összefüggésben az oldal adatvédelmi szabályait mind a 
látogatók, mind a vásárlók számára (a továbbiakban: ÁSZF/GDPR). 
Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül a Vásárló által megvásárolható termék 
és szolgáltatás vásárlási feltételeit tartalmazza. 
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, 
a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. 
A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató 
nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a megrendelések 
adatait. 
Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 
1. Szolgáltató adatai 

Név: Hrabovszky Balázs egyéni vállalkozó 
Székhely: 9025 Győr Bercsényi liget 93. 3/13 
Nyilvántartási szám: 51641344 
Nyilvántartásba vevő szerv: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Adószám: 74589720-1-28 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank 
Számlaszám:                     11773470-00312899 
E-mail cím:                        management@rakaszgergely.hu 
Telefonszám: +36 20 428 86 35 

 

A Szolgáltatás nyújtásához igénye vett tárhelyszolgáltató: 
Neve: Biczó Attila 
Címe:                      9028 Győr, Szabadi u. 11/B 
Adószám:   68640761-1-28 
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2. A Vásárlás feltételei és menete 
2.1. Regisztráció 

A Webshop tartalmának minden része elérhető bármely Vásárló számára, regisztráció nélkül, a 
vásárlás nincs regisztrációhoz kötve. 

 

2.2. Megrendelés 
Vásárló az alábbi módon tud megrendelést leadni a Webshopban elérhető termékekre: 

2.3. Termék vásárlása 
2.3.1. Termék kiválasztása 

A „Diszkográfia”, „CD/DVD” menüpont alatt megjelenő „Termékekre” (CD-k, DVD-k) kattintva 
érhető el a terméket bemutató oldal ahol a megrendelés megkezdhető. 

2.3.2. Megrendelés véglegesítése 

A piros kosarat tartalmazó négyzetre kattintva helyezhető a kiválasztott termék a kosárba. Amen- 
nyiben több terméket szeretne megvásárolni, kattintson a „Vásárlás Folytatása”, ha fizetni szeretne, 
kattintson a „Pénztárhoz” gombra. Utóbbi esetben, illetve, a kiválasztott több termék esetén az 
oldal jobb felső sarkán lévő „Kosár” gombra kattintva jutunk el a vásárlási felületre. Itt módo- 
síthatjuk az adott termékek mennyiségét, törölhetjük őket. Ezt követően a Vásárlás gombra kat- 
tintva egy vásárlói űrlap kitöltésével lehet a terméket megrendelni, a szállítási és számlázi in- 
formációkat, illetve a fizetés módját megadni. 

2.3.3. Visszaigazolás 

Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen és emailben is értesíti a Vásárlót, 
ahol a Vásárló megrendelésének száma is megtalálható. 
A rendelés feladása tehát az adott termékoldalon a vásárlói űrlap lezárását jelző gombra kattintá- ssal 
történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. 

2.4. Koncertjegy vásárlása 
2.4.1. Koncertjegy kiválasztás 

A „Koncertek” menüpont alatt megjelenő Koncertek nevére megjelenő lapon a „Jegyek Itt” 
menüpontra kattintva választható ki az adott koncertre szóló jegy típus, vagy a „Koncertek” 
menüpont alatt megjelenő Koncertek neve mellett jobbra található „Online Jegyvásárlás” gombra 
kattintva választható ki a megfelelő jegy típus és mennyisége. 
A koncertjegy megvásárlással a Vásárló elfogadja, hogy a koncerten készülhet olyan kép és vi- 
deófelvétel, amelyen a Vásárló is szerepelhet a közönség tagjaként. Ezek a felvételek utólag nyil- 
vánosságra hozhatóak a Honlapon elérhető adatkezelési tájékoztató szerint. 

2.4.2. Megrendelés véglegesítése 
A „kosárba” gombra kattintva megjelenő felületen véglegesíthető a jegy mennyisége. Ezt 
követően a „tovább a vevő adataihoz” gombra kattintva egy vásárlói űrlap és számlázási adatok 
kitöltésével lehet a jegyeket megrendelni a „fizetés” gombra kattintva. A gomb megnyomásával Ön 
megrendeli a jegyeket és ezt követően átirányítjuk az Ön által választott pénzügyi szolgáltató fize- 
tési felületére. Itt kell megadnia a fizetéshez szükséges információkat. A tranzakció több 
másodpercet is igénybe vehet. Megrendelése akkor válik véglegessé, ha a fizetés sikeresen lezárult. 
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A vásárlással a Vásárló tudomásul veszi, hogy a koncertekről a koncertnek helyt adó intézmények 
saját adatkezelési szabályaik szerint felvételt készíthetnek. 

2.4.3. Visszaigazolás 
A sikeres fizetést követően a megvásárolt jegy, e-ticket formájában, a vásárlás során megadott e- 
mailben kerül kiküldésre. 

 
3. Termékek és szolgáltatások árának megfizetése 
A Webshopban feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes árak, amelyeket a Webshopban 
a termékek mellett talál a Vásárló. Az árak bruttó árak, a 27% ÁFA-t tartalmazzák, azonban ezek az 
árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. 
Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer 
hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért. 
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen: 

- 0 Ft-os ár, 
- kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os 

termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék), 
- az olyan esetek, amikor nyilvánvaló, hogy a Termék nem az igazolható piaci áron 

került feltüntetésre és az Eladó nem kedvezménnyel értékesíti a Terméket (pl.: nyil- 
vánvalóan elírt ár: 10 000 Ft helyett 1000 Ft-ért feltüntetett ár). 

Igazolt piaci árnak az árukereső oldalak szerinti átlagár tekintendő. 
Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja, a termék valós áron történő megvásárlásának 
lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a ter- 
méket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést. 
Amennyiben Szolgáltató és a Vevő között a hibás áron létrejött az adásvételi szerződés, Szolgál- 
tató a szerződést felmondhatja, illetve megtámadhatja, amennyiben a valós áron nem tud 
Vásárlóval megállapodni. 
4. Adatbeviteli hibák javítása 
Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig 
a Webshopban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására az űrlap módosításával. 
Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a 
lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését, vagy módosítását. A hibás 
rendelés törlését a megrendeléskor/regisztrációkor megadott email címről küldött elektronikus 
(email) levéllel jelezheti Vásárló a Szolgáltató felé. Ezt követően a helyes adatokat tartalmazó 
rendelés újra feladható. 
5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 
A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik legkésőbb a megrendelést követő napon 16 
óráig. 
A szolgáltató e-mail értesítésben visszaigazolja a Vásárló részére a megrendelés elfogadását, és a 
szerződés létrejöttét, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve re- 
gisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, 
a rendelés dátumát, a megrendelt termékek, vagy koncertjegyek felsorolását, mennyiségét, a ter- 
mék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget, és a Szolgáltató elérhetőségi adatait. 
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A visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mel- 
lyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között. 
Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgál- 
tatótól az elküldött rendelésre vonatkozó visszaigazoló emailt. 
Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e- 
mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell Szolgáltató felé, a nem kívánt 
rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. 
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint 
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések 
részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt 
tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének ren- 
delkezéseit. 
A megrendelés beérkezését követően előfordulhat, hogy bizonyos termékekből nem áll rendel- 
kezésre elegendő mennyiség a Vásárló kiszolgálásához (törekszünk arra, hogy mindig a legfris- 
sebb készlettel dolgozzunk). Ebben az esetben Szolgáltató munkatársa e-mailben vagy a Vásárló 
által megadott telefonszámon informálja a Vásárlót és tájékoztatja az alternatív megoldásokról. 
6. Fizetés 
A vásárlandó termék (CD,DVD) ellenértékét a vásárló díjbekérő kiküldését követően átutalással, 
a megrendelését visszaigazoló e-mailben írtaknak tudja teljesíteni, vagy utánvétellel, vagy bankkár- 
tyás fizetéssel. 
A koncertjegyeket bankkártyás fizetéssel tudja a vásárló teljesíteni. 

 

7. Számla 
Szolgáltató a Vásárló részére a termékkel együtt ad át számlát. 
8. Szállítás 
A Webáruházban leadott termék megrendeléseket a Magyar Posta Zrt. teljesíti a mindenkor 
érvényes postai díjszabás szerint. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra 
közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, a csomagküldő a 
kézbesítést megismétli, illetve a küldeményt később átveheti a kézbesítő által megjelölt postahi- 
vatalban. 
Utánvételes rendelés esetén a csomagot annak átvételekor a postásnak kell kifizetni. 
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget 
tartalmaz. 
Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről 
a kiszállítást végző személy jelenlétében kérni kell jegyzőkönyv felvételét, vagy meglévő jegyz- 
őkönyv kibővítését. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a 
sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen 
biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal. 
Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibásan megadott adatok miatti késedelmes, vagy meghiúsult 
szállítási eseményekért. 
Szolgáltató 7 vagy több  kiadvány vásárlása  esetén 
a postaköltséget  magyarországi megrendelés  esetén átvállalja, 
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Külföldi (EU) rendelésnél (csak bankkártyás fizetés lehetséges) a kiadványok ára + a Postaköltség 
4500.- HUF feletti részét átvállalja. 
9. Értékesítés külföldre 
A Szolgáltató nem különbözteti meg az értékesítés során a Magyarország területén és az azon 
kívül az Európai Unió területén belüli vásárlókat. 
A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak a vonatkozó 
2018/302/EU rendelet előírásaival együtt. 
A külföldi értékesítés során a kommunikáció és a vásárlás nyelve a magyar nyelv, Szolgáltató nem 
köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval. 
A Szolgáltató nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett 
Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési 
vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a köve- 
telményekről. 
A Szolgáltató a Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében, amennyiben a 10 000 
EUR eladási összeget a termék értékesítés nem haladja meg. A megjelölt értékhatár felett Szolgál- 
tató a vásárló tagállama szerinti ÁFÁ-t számítja fel. 
Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel. 
A fizetés az Szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg, 
A Szolgáltató visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék 
árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt 
az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznem- ben 
utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt a Szolgáltató nem 
kapja meg teljes mértékben a vételár összegét), amennyiben a Termék ára nem került teljes 
mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót. A Szolgáltató 
a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem 
magyarországi vásárlóknak is, amely alapján, ha a magyar Vásárló az ÁSZF szerint: 

- kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós 
tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben 
megjelölt szállítási módon, 

- választhatja a Termék személyes átvételét a Szolgáltatónál, ezzel élhet a nem magya- 
rországi vásárló is. 

Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. 
Magyar vásárlót ez a jog nem illet meg. 
A Szolgáltató a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló 
a szállítási díjat nem fizeti meg a Szolgáltató számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre 
egyezetetett időpontig, a Szolgáltató a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat vis- 
szafizeti Vásárló számára. 
10. A Vásárlót megillető elállási és szavatossági jogok 
A Webshopban értékesített termékek (CD-k és kiadványok) esetén: 

- Fogyasztónak minősülő vásárlót elállási jog illet meg, 

- valamennyi Vásárlót kellék és termékszavatossági jog illet meg. 
Nem illeti meg a Vásárlót elállási és felmondási jog az alábbi esetekben.: 
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- a 45/2014 Korm. Rendelet 29. § (1) bekezdés i) pontja alapján a lezárt csomagolású hang- 
, illetve képfelvétel adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csoma- 
golást felbontotta, 

- a 45/2014 Korm. Rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a szabadidős tevékenysé- 
gekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben 
meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki, amely feltételnek a kon- 
certjegyek értékesítése megfelel, azaz koncertjegy vásárlás esetén a Fogyasztókat sem illeti 
meg felmondási jog. 

Amennyiben a megvásárolt hangfelvétel csomagolását nem bontotta meg, a Fogyasztó jogosult: 

- a termék, 
- több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott termék, 
- több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab, 

- ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első 
szolgáltatásnak, 

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének 
napjától számított tizennégy (14) napon belül a vásárlásától indokolás nélkül elállni. 
Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja 
közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. 
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát 
köteles eljuttatni (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában 
feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó 
felhasználhatja a következő linken [link beillesztése] keresztül elérhető elállási nyilatkozat - mintát 
is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi 
elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. 
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 1. pontban meghatározott rendel- 
kezéseknek megfelelően gyakorolta. 
Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilat- 
kozatának megérkezését. 
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre 
irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. 
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés 
esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempont- 
jából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bi- 
zonyítható legyen a feladás dátuma. 
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató postai címére indokolatlan 
késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül vis- 
szaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi 
(postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. 
A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Szolgál- 
tatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésé- 
nek költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. 
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatko- 
zatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által tel- 
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jesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, ki- 
véve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által 
felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató 
jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fo- 
gyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi 
időpontot veszi figyelembe. 
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha 
az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot 
meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, 
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó haszná- 
latból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló sze- 
rződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja 
felmondási jogát - megtérítését. 
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot 
alkalmaz Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hoz- 
zájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköl- 
tség nem terheli. 
11. Szavatossági jogok 

11.1. Kellékszavatosság 
Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén (hibás a teljesítés különösen, ha a Termék valamilyen 
minőségi, vagy mennyiségi hibában szenved) a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt 
érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elé- 
vülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termék és szolgáltatás hibákért, 
amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kelléksza- 
vatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja. 
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elé- 
vülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. 
Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló 
által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez 
képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, 
illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgál- 
tató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a sze- 
rződéstől is elállhat. 
A Webshopban forgalmazott termékek esetében, azok jellegénél fogva elsődlegesen a kicserélés 
intézményt tudja Szolgáltató alkalmazni. 
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 
A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét 
azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. 
A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. 
A Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésé- 
nek a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól 
vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak ak- 
kor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék 
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hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bi- 
zonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló 
által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után 
azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés 
időpontjában is megvolt. 
Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető 
része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvé- 
nyesítettnek. 

 

11.2. Termékszavatosság 
A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint 
– érvényesítheti termékszavatossági igényét. A termékszavatosság annyiban tér el a kellékszava- 
tosságtól, hogy ez esetben a forgalmazón keresztül kifejezetten a gyártóval szemben lehet fellépni. 
Termékszavatossági igényként azonban Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicse- 
rélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell 
bizonyítania. 
Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos 
minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tu- 
lajdonságokkal. 
Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két 
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfe- 
dezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből 
eredő kárért a fogyasztó felelős. 
Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) 
szemben gyakorolhatja. 
A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége 
alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt 
felismerhető vagy 

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 
A gyártónak vagy a forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 
12. Jogérvényesítési lehetőségek 

12.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja 
Vásárló a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az 1-es pontban feltüntetett 
elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja. 
Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli 
panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a 
panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi 
választ küld. 
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Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézke- 
dés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, vagy postára 
adást jelenti. 
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót. 

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 
Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott 
tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló jogosult: 

- Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál, 

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére 
A Békéltető testületek elérhetőségei: 
Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 
7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152 Elnök: Dr. Bodnár 
József E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu . 
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: 
(76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna E-mail cím: 
bekeltetes@bacsbekeltetes.hu 
Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 
324-976, 446-354, 451-775 Fax száma: (66) 324-976 Elnök: Dr. Bagdi László E-mail 
cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099 Elnök: Dr. Tulipán Péter E-mail cím: 
bekeltetes@bokik.hu 
Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488- 
2131 Fax száma: (1) 488-2186 Elnök: Dr. Baranovszky György E-mail 
cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 
554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Elnök: Dr. Horváth Károly E-mail 
cím: info@csmkik.hu 
Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. 
Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312 Elnök: Dr. Vári Kovács József E-mail 
cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu 
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218Elnök: Horváth László E-mail 
cím: bekelteto@gymskik.hu 
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: 
(52) 500-735 Fax száma: (52) 500-720 Elnök: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: hbkik@hbkik.hu 
Heves Megyei Békéltető Testület: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 
440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 Elnök: Dr. Gordos Csaba E-
mail cím: hkik@hkik.hu 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. 
Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005 Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail 
cím: kamara@jnszmkik.hu 
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Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 
Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259 Elnök: Dr. Rozsnyói György E-mail 
cím: kemkik@kemkik.hu 
Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: 
(32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 Elnök: Dr. Pongó Erik E-mail cím: nkik@nkik.hu 
Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. Telefonszáma: (1)-474- 
7921 Fax száma: (1)-474-7921 Elnök: dr. Csanádi Károly E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 
Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 
501-000 Fax száma: (82) 501-046 Elnök: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 420-180 Elnök: Görömbeiné dr. 
Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu 

Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 
411-661 Fax száma: (74) 411-456 Elnök: Dr. Gáll Ferenc E-mail cím: kamara@tmkik.hu 
Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 
312-356 Fax száma: (94) 316-936 Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: vmkik@vmkik.hu 
Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: 
(88) 429-008 Fax száma: (88) 412-150 Elnök: Dr. Vasvári Csaba E-mail cím: 
info@bekeltetesveszprem.hu 
Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 
550-514 Fax száma: (92) 550-525 Elnök: Dr. Molnár Sándor E-mail 
cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu 

 

-  Online vitarendezés 
Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az 
online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják rendezni a 
következő 
linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=fal 
se 
elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. 
Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jár el az online adásvételi szerződésekhez 
kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. 

-  Bírósági eljárás kezdeményezésére. 
 

13. Egyéb rendelkezések 
13.1. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása 

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Honlapon történő előzetes 
tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést 
követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a 
módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni. 
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Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a 
Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a 
Honlapot más domainnév alá helyezze át. 

13.2. Szerzői jogok 
A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei 
szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. 
Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető 
szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, il- 
letve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a 
Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, 
megvalósítást). 
A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy 
kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett csak. 
A Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a 
Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, haszno- 
sítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideigle- nes 
többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előze- tes 
írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy haszno- 
síthatók. 
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgál- 
tató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató 
adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022.02.22. 
Jelen dokumentum letölthető változata a honlapról érhető el. 

 
14. Adatvédelmi rendelkezések 

 

14.1. A weboldal üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása 
A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési in- 
formációt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet, GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján. 
14.1.1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás 
Mi az a cookie? 
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie 
betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal 
a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és 
közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a láto- 
gatóinkról. 
A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni 
felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, 
véletlenül generált számsort -amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biz- 
tosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása 
tartalmazza. 
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A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. 
A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 
Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés 
pénznemét tárolják,élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra. 
Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettarta- 
muk a böngésző bezárásáig tart. 
Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a láto- 
gató. Élettartamuk 60 nap. 
Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 
60 nap. 
Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek 
listáját rögzíti. Élettartama 60 nap. 
Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. 
Élettartama 365 nap. 
Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek 
tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap. 
Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap. 
Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az 
oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap. 
Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 
90 nap. 
Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a 
böngésző bezárásáig tart. 
Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója 
hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – 
használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testresza- 
básához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, 
az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá 
a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat ha- 
sznál. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a 
felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány 
gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott 
felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó 
által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. 
Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display 
Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival 
kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg. 
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához 
nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek 
hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élet- 
tartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 
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A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a 
felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy mi- 
lyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító in- 
formációkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert ada- 
tokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizáró- 
lag a munkamenet idejére korlátozódik. 
Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés 
pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra. 
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek 
elérhetőek az Ön számára. 
A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage- 
cookies#ie=ie-11 
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your- 
computer 
Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito 
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data- 
sfri11471/mac 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 Edge: 
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies 

 
 

14.2. A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok 
A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, 
hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben 
valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával. Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem 
vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhat- 
nak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra. 
A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben: 
14.2.1. Kapcsolatfelvétel 
Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk vala- 
mely termékkel kapcsolatban. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármi- 
kor rendelhet a webshopból. 
Kezelt adatok 
Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok. 
Az adatkezelés időtartama 
Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük. Az adatkezelés jogalapja Az Ön önkén- 
tes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] 

 

14.2.2. Regisztráció a weboldalon 
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A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud 
biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a sze- 
rződéskötésnek nem feltétele. 
Kezelt adatok 
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a 
megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli. 
Az adatkezelés időtartama 
A hozzájárulásának visszavonásáig. 
Az adatkezelés jogalapja 
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] 

 

A rendelés feldolgozása 
A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevé- 
kenységek. 
Kezelt adatok 
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a 
megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli. 
Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a 
szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen. 
Az adatkezelés időtartama 
Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük. 
Az adatkezelés jogalapja 
A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés] 

 
 
 
 

14.2.3. A számla kiállítása 
Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat- 
megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján 
a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó 
számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. 
Kezelt adatok 
Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 
Az adatkezelés időtartama 
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig 
meg kell őrizni. 
Az adatkezelés jogalapja 
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Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla ki- 
bocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 
évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]. 

 

14.2.4. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés 
Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik. 
Kezelt adatok 
Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 
Az adatkezelés időtartama 
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli. 
Az adatkezelés jogalapja 
Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]. 

 

14.3. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozói 
A címzett megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
A címzett székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
A címzett weboldala: www.posta.hu 
A címzett adószáma: 10901232-2-44 

 
A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru 
kiszállításában. A posta a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési 
tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. 

 
15. Szavatossági és jótállási igények adatvédelmi irányú kezelése 

 
A szavatossági és jótállási igényeket a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai szerint kell 
eljárnunk, amely meghatározza azt is, hogy miként kell az igényét kezelnünk. 

 
Kezelt adatok 
A szavatossági és jótállási igények kezelésekor a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai szerint 
kell eljárnunk. A rendelet alapján a nálunk bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről 
jegyzőkönyvet vagyunk kötelesek felvenni, amelyben rögzítjük: a. az Ön nevét, címét, valamint 
nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben 
meghatározottak szerinti kezeléséhez, b. az Ön és közöttünk létrejött szerződés keretében eladott 
ingó dolog megnevezését, vételárát, c. a szerződés teljesítésének időpontját, d. a hiba bejelentésének 
időpontját, e. a hiba leírását, f. szavatossági vagy jótállási igénye alapján az Ön által érvényesíteni 
kívánt jogot, továbbá g. a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az 
az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát. 

 
Amennyiben Öntől a megvásárolt terméket átvesszük, erről átvételi elismervényt kell kiállítanunk, 
amelyen fel kell tüntetni 
a. az Ön nevét és címét, 
b. a dolog azonosításához szükséges adatokat, 
c. a dolog átvételének időpontját, továbbá 
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d. azt az időpontot, amikor Ön a kijavított dolgot átveheti. 
 

Az adatkezelés időtartama 
A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak 
felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. 
Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelés jogalapja a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet [4. § (1) bekezdés és 6. § (1) bekezdés] 
szerinti jogi kötelezettségeknek való megfelelés [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti 
adatkezelés]. 
Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése 
Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön 
panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen. 
Kezelt adatok 
Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma. 
Az adatkezelés időtartama 
A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 3 évig őrizzük meg. 
Az adatkezelés jogalapja 
Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a 
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles 
vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]. 
A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok 
A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja 
a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében. 
Kezelt adatok 
A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe. 
Az adatkezelés időtartama 
A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás 
időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra. 
Az adatkezelés jogalapja 
A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
szerinti adatkezelés] 

 

16. Marketing célú adatkezelések 
A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés 
Az adatkezelési folyamat a hírlevelek kiküldése érdekében történik. 
Kezelt adatok 
Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 
Az adatkezelés időtartama 
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Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 
Az adatkezelés jogalapja 
Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő 
számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] 
A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés 
Az adatkezelési folyamat az érintett érdeklődési körének megfelelő tartalmú reklámtartalom 
kiküldésének érdekében történik. 
Kezelt adatok 
Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 
Az adatkezelés időtartama 
A hozzájárulásának visszavonásáig. 
Az adatkezelés jogalapja 
Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adatfelvétel során ad meg az Adatkezelő számára 
[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] 
Remarketing 
Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg. Kezelt 
adatok 
A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok. 
Az adatkezelés időtartama 
Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ a főbb szolgáltatóktól elérhető itt 
(egyebekben a remarketing tevékenységgel érintett szolgáltató oldalán: 
Google általános cookie tájékoztató: 
https://www.google.com/policies/technologies/types/ 
Google Analitycs tájékoztató: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu 
Facebook tájékoztató: 
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 
Az adatkezelés jogalapja 
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg az Adatkezelő számára 
[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]. 

 
További adatkezelések 

 
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt 
az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, 
a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi 
felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő 
az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely 
hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az 
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Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a 
tájékoztatását törvény kizárja. 

 
Adatkezelési tájékoztató módosítása 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap 
módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztató. 
17. Az adatkezelés során Önt megillető jogok 
Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg: a 
hozzájárulás visszavonásának joga személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos in- 
formációkhoz való hozzáférés helyesbítéshez való jog adatkezelés korlátozása, törléshez való jog 
tiltakozáshoz való jog hordozhatósághoz való jog. Amennyiben Ön a jogaival élni kíván, az az 
Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia 
kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás 
csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatke- 
zelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panaszai a jelen tájékoz- 
tatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és 
panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azo- 
nosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót 
is be tudjuk azonosítani. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül vá- 
laszolja meg Adatkezelő. A hozzájárulás visszavonásának joga Ön bármikor jogosult az adatke- 
zeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből 
töröljük. 
Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás 
azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. 
Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos 
adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a 
követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén 
is kezelhetjük. 
A személyes adatokhoz való hozzáférés 
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 
kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról az Adatkezelő 
tájékoztassa: 

• az adatkezelés céljai; 

• az Önről kezelt személyes adatok kategóriái; 

• információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a 
személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja; 

• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 
időtartam meghatározásának szempontjai; 

• az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes ada- 
tok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatke- 
zelés esetén 

• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
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• ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető in- 
formáció; az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a 
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra 
vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és 
Önre nézve milyen várható következményekkel bír. 

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányu- lhat, 
ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén az Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a 
tájékoztatás teljesítéséért cserébe. 
A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását 
követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. 
Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói 
fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni. 
Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adat- 
kezeléssel kapcsolatos információkat kéri. 
Helyesbítéshez való jog 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó 
pontatlan személyes adatokat. 
Adatkezelés korlátozásához való jog 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak vala- 
melyike teljesül: 
- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonat- 
kozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a 
pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra; 
- az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért, mert az 
Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, 
hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de 
Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy Ön til- 
takozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez 
esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek- 
e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell. 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve vala- 
mely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának 
feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja 
Önt. 
Törléshez - elfeledtetéshez való jog 
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó 
személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
-a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte 
vagy más módon kezelte; 
- Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
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- Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok 
(azaz jogos érdek) az adatkezelésre, a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte és 
ez a panasz alapján megállapítást nyert, a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 
tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 
Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes 
adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a 
megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépé- 
seket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő 
más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e 
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. A törlés nem alkalmazandó, 
amennyiben az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való 
jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós 
vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében 
megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy 
az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából; jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha az Adatke- 
zelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési pa- 
nasz intézése van folyamatban). 
Tiltakozáshoz való jog 
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes ada- 
tokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű 
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapc- 
solódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult 
arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése 
ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön 
tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a 
személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
Hordozhatósághoz való jog 
Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön 
önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje az Adatkezelőtől, hogy az Ön 
által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit az Adatkezelő xml, JSON, vagy 
csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, 
hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa. Automa- 
tizált döntéshozatal Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált 
adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással 
járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben az Adatkezelő 
köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek 
védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről em- 
beri beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. 
A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés: Ön és az Adatkezelő közötti sze- 
rződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az Adatkezelőre alkalma- 
zandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, vala- 
mint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az Ön kife- 
jezett hozzájárulásán alapul. 
Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés 
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Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelente- 
nie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával 
megszűnt. 
Adatbiztonsági intézkedések 
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a 
személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az 
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érde- 
kében, hogy az Adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön 
személyes adataival dolgoznak. Jogorvoslati lehetőségek Amennyiben Ön szerint az Adatke- zelő 
megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette 
valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési 
cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsér- 
tése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel 
szemben polgári pert indíthat bíróság előtt. 
Adatkezelési tájékoztató módosítása Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési 
tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás 
hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. 
Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból 
további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az 
adatkezelés céljáról és az alábbi információkról: a személyes adatok tárolásának időtartamáról, 
vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól; azon jogáról, 
hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés 
esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses 
kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását; 
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor 
visszavonhatja, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; arról, hogy a 
személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés 
kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá 
hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; az automatizált 
döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább 
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az 
ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír. 
Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja 
hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia. 
Az adatvédelmi rendelkezésekről szóló szabályzat 2022.02.22. napjától hatályos. 


