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1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK
A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) az A-CONCEPT Business Consulting Korlátolt
Felelősségű Társaság („Társaság") által kezelt, azonosított vagy azonosítható természetes
személyre (érintett) vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.
A Társaság adatai:
A-CONCEPT Business Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2600 Vác, Szigony köz 5. B. ép.13-09-153857
Telefonszám: 00 36 70 606 66 15
E-mail cím: kapcsolat@mathealbert.com
Weboldal: http://www.mathealbert.com.
A Társaság a weboldal és webshop üzemeltetője.
Adatvédelmi ügyekben illetékes képviselő: Máthé Albert Eduárd
Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt
valamilyen adatot a jelen Tájékoztató szerint átadna, kérjük lépjen kapcsolatba a Társasággal a
fenti elérhetőségek valamelyikén.
A személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön megerősíti, hogy a Tájékoztatónak az adat
rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten
elfogadja. Egyes külön szolgáltatások igénybevétele során specifikus adatvédelmi feltételek is
alkalmazandók lehetnek, melyekről Ön az adott szolgáltatás igénybevétele előtt kaphat
tájékoztatást.
Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy megfelelő
jogosultsággal rendelkezik az adatok átadására, különös tekintettel harmadik személyek adataira.
A Társaság kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogosult arra, hogy
a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos
érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást
is. Ebben az esetben a személyes adatokat a Társaság nem kezeli tovább, kivéve, ha
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

1.1

2.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés (marketing) érdekében történik, az érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
A TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE
A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő
hatállyal módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szüksé
g esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. Kérésére átadjuk Önnek
a mindenkor hatályos Tájékoztatót nyomtatott formában.
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AZ ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE ÉS CÉLJA
A Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevétele
A kezelt személyes adatok köre: az Ön által megadott név, cégnév, e-mail cím, telefonszám, és
az Ön Társaság számára küldött üzenete.
Az adatkezelés jogalapja: az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendeletének
(„GDPR”) 6. cikk (1) b) pontja. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,
amelyben Ön az egyik fél, valamint az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ön
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az adatok szolgáltatása a Társaság által nyújtott
szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződés előkészítésének, megkötésének és teljesítésének
előfeltétele. Az adatkezelés nem jár egyéb következményekkel. Ön nem köteles megadni az
adatokat, de ennek hiányában nem lehet előkészíteni és teljesíteni a Társaság által nyújtott
szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződést.
Az adattárolás időtartama: Az adatokat az Önnel való kapcsolat megszűnését követően a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szakasza alapján 5 év múlva töröljük
(az esetleges követelések ennyi idő alatt évülnek el). Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 169. § szakasza alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Önnel való
kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a
könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos
dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán
szerepelnek.

3.2

A Társaság tudásanyagainak letöltése
A kezelt személyes adatok köre: az Ön által megadott név, cégnév, e-mail cím, telefonszám, az
Ön beosztása, és az értékesítők száma.
Az adatkezelés jogalapja: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6. § (1) és a GDPR 6. cikk 1. a) pontja – az
érintett személy előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása. Az adatok szolgáltatása a
Társaság által készített, ingyenesen nem hozzáférhető tudásanyag ingyenes letöltésének
előfeltétele. Ezt követően meg fogjuk keresni Önt közvetlenül telefonon, hogy üzleti kapcsolatot
kezdeményezzünk. Az adatkezelés nem jár egyéb következményekkel. Ön nem köteles megadni
az adatokat, de ennek hiányában nem tudja letölteni a tudásanyagot.
Ön bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja a jelen adatkezelési
célhoz adott hozzájárulását a jelen Tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken. Ebben
az esetben nem fogjuk megkeresni telefonon, a fenti célból kezelt adatait pedig törüljük. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.

3.3

Hírlevelek küldése meglévő és potenciális új partnerek részére
A kezelt személyes adatok köre: az Ön által megadott név és e-mail cím
Az adatkezelés jogalapja: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6. § (1) és a GDPR 6. cikk 1. a) pontja – az
érintett személy előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása.
Ön bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja a jelen adatkezelési
célhoz adott hozzájárulását (leiratkozhat a hírlevelekről) a jelen Tájékoztatóban
meghatározott elérhetőségeken. Ebben az esetben nem küldünk több hírlevelet, a fenti
célból kezelt adatait pedig töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
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3.4

Fizikai termék megrendelés és rendezvények megrendelése (eseti fizikai termékkel)
A kezelt személyes adatok köre: az Ön által megadott, e-mail cím, bankkártya adatok,
telefonszám, lakcím (szállítási cím)
Az adatkezelés jogalapja: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6. § (1) és a GDPR 6. cikk 1. a) pontja – az
érintett személy előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása,
felmerülő technikai problémák megoldása
Ön bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja a jelen adatkezelési
célhoz adott hozzájárulását a jelen Tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken. Ebben az
esetben, a fenti célból kezelt adatait pedig töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Adattovábbítás: Kapcsolati rendszer működtető; Bankkártyás fizetési szolgáltatás üzemeltetője
részére; Futárszolgálat; Számlázás;
Az
adattovábbítás
jogalapja:
szerződéses
kötelezettség
teljesítése
Adatfeldolgozók: Kapcsolati rendszer működtető; Bankkártyás fizetési szolgáltatás üzemeltetője
részére; Futárszolgálat; Számlázás;
Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet
a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk, illetve a bankkártya-adatok esetén,
amelyeket a sikeres tranzakciót követő 6 éven belül törlünk
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a megrendelt anyag átvételéig: a megrendelés
teljesítésének ellehetetlenülése; a telefonszám megadásának elmaradása esetén az esetleges fizikai
termék kézbesítésének nagyobb arányú sikertelensége, amely esetben az Adatkezelő fenntartja a
jogot az ismételt kézbesítés megkísérlésére, az érintett költségére; a teljesítést követően csupán a
bankszámla-adatok és a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat
megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően
teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, lakcím,
szállítási cím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig

4.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, ADATFELDOLGOZÓK BEVONÁSA
A Társaság az általa kezelt személyes adatokat továbbíthatja megbízott adatfeldolgozók részére, a
szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást
adjuk. Adatfeldolgozó
: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
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A Társaság az általa kezelt adatok feldolgozására külső adatfeldolgozót abban az
esetben vehet igénybe, ha az adatfeldolgozótevékenysége, illetve az adatfeldolgozás során
használt rendszer a Szabályzatban meghatározott adatvédelmi és adatbiztonsági
követelményeknek megfelel.
A Társaság és az adatfeldolgozóközött létrejövő szerződés részét kell képezze azon rendelkezés,
hogy az adatfeldolgozóaz adatvédelmi és adatbiztonsági előírásokat tudomásul veszi, és
tevékenysége során betartja, illetőleg ennek ellenőrzésére a Társaság jogosult.
Megbízott adatfeldolgozók megbízásuk célja és elérhetőségük szerint
Kapcsolati rendszer működtetője
MailChimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta,
GA 30308 USA)
Bankkártyás fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére
Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.;
nyilvántartócégbíróság: Fővárosi Törvényszék; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám:
25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: H-ENI1064/2013, elektronikuspénz-kibocsátóintézményi azonosító
: 25353192)
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya
adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar
Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
Futárszolgálat - fizikai termék, kiegészítő, levél szállítása
DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(Nyilvántartócégbíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság ; Székhely: 1158 Budapest,
Késmárk utca 14. B. ép..; Cégjegyzék-szám: Cg. 01 09 888141; Statisztikai számjel: 109012325310-114-01; Adóigazgatási szám: 13034283-2-42)
Számlázás - a számlák kiállítása és tárolása érdekében
KBOSS.hu Kft., mint a számlázz.hu oldal üzemeltetője (székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék
Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41)

Az Ön információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:
•
a felhasználó által megadott jelszavak titkosításával;
•
titkosított SSL csatornán való kommunikációval; és
•
az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (csak azon alkalmazottaink férhetnek
hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges).

5.

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS JOGORVOSLATOK

5.1

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó
rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82.
cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a
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Társaság ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos
jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.
Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell
megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az
érintett személyazonosságát.
A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd:
GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe
véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha
az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus
úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb
a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
5.2

Az érintett hozzáférési joga

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Társaság közölte
vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen;
valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ.

(2)

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult
arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

(3)

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Társaság az érintett rendelkezésére
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken
alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre
bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

5.3

A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a Társaság kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.4

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
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(1)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte
vagy más módon kezelte;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre;
a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2)

Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az
észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.

(3)

Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:
a)
b)
c)
d)

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné
vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.5

Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a)
b)
c)
d)

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokaink elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2)

Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján 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 valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3)

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Társaság előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek
kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.
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5.6

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a
Társaság tájékoztatja e címzettekről.

5.7

Az adathordozhatósághoz való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság
akadályozná, ha:
a)
b)

az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
az adatkezelés automatizált módon történik.

(2)

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult
arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők (így a
Munkáltató és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen továbbítását.

(3)

A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)
vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.

5.8

A tiltakozáshoz való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes
adatokat a Társaság nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2)

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik.

(3)

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4)

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a
2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló
automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(5)

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az
érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból
végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

5.9

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az

Budapest-1324914.2

7

érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR
rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu).
5.10

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1)

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó,
jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2)

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem
foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3)

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam
bírósága előtt kell megindítani.

5.11

A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1)

Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok –
köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági
jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő
kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

(2)

A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Társaság vagy az adatfeldolgozó
tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható
az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. A bíróság illetékességéről
és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.

6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
6.1. A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei
A Társaság a weboldal üzemeltetője és szolgáltatója. A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban:
Megrendelő) minden olyan, 16 év feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki számára a Társaság/Szolgáltató által jelen szerződés keretében az információs
társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”) alapján a távollévők közötti
kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. Társaság/Szolgáltató és
Megrendelő a továbbiakban együttesen”Szerződő Felek vagy Felek”. Megrendelő a honlapon aktuálisan a
Társaság/Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybe vételével (a honlap használata során a regisztrációval,
illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt
valamennyi feltételt.
6.2. A szolgáltatás tárgya, megrendelés
A Szolgáltatás tárgya: A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi a honlapon aktuálisan található könyv,
szolgáltatások illetve kapcsolódó termékek (a továbbiakban együttesen: „termék”). A termék
megrendelését elektronikus úton lehetséges leadni. A Szolgáltató egyéb módon, így különösen telefonon,
faxon, e-mailen, levélben leadott megrendeléseket nem fogad el.
Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalon a termékkel kapcsolatos adatok (így
különösen a termék ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan
téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve az
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akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk. Az
esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a
Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
A megrendelés:
A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat
köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:Személyes adatok: név (vezetéknév és
keresztnév; e-mail cím; mobilszám annak érdekében, hogy szükség esetén a futár egyeztethessen a
Megrendelővel)
Számlázási adatok: Cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám); Postázási adatok,
amennyiben a postázási cím nem egyezik meg a számlázási címmel: utca, házszám, város, irányítószám. A
termék megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Társaságnál/Szolgáltatónál a termék megrendelésére csak
futárszolgálattal történő, készpénzes on-line fizetéses és utánvételes szállítás útján van lehetőség.
Megrendelő személyes vagy egyéb módon történő átvételi lehetőséget jelenleg nem biztosít.
„Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya
adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti
Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”
A futárszolgálat díját az adott termékre vonatkozó aktuális ajánlat tartalmazza, melyet Megrendelő a termék
vételárával együtt megfizetni. A termék megvásárlásról szóló számlát Megrendelő elektronikusan vagy a
termék mellé csomagolva kapja kézhez. Az árak forintban értendők. A rendeléseket a Társaság/Szolgáltató
a következő 2 munkanapon belül dolgozza fel és adja át a futárnak, így általában a rendeléstől számított 23 munkanapon belül kerül a termék a Megrendelő részére leszállításra.
A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra,
archiválásra kerül, és utólagosan az iktatási számon hozzáférhető, visszakereshető. Ezen szerződés nyelve
a magyar és Magyarország vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályai irányadóak rá.
A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit a honlapon tartalmazza. A honlap és a termék téves
értelmezéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb
gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek
ellenére előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Társaság/Szolgáltató
felelősséget nem vállal.
6.3 Elállás, felelősség
Megrendelő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon
belűl. Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozata útján, illetőleg a Korm.
rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat- minta felhasználásával gyakorolhatja. Megrendelő
elállási jogát továbbá a megrendelés visszaigazolásának (szerződés megkötésének napja) és a termék
átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni. Társaság/Szolgáltató köteles Megrendelő
elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy
napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a
teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék
visszaküldésének költsége terheli. A termék vételárát és a szállítási költséget csak akkor áll Szolgáltató
módjában visszatéríteni, ha a Megrendelő a terméket visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta,
hogy azt az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi
időpontot vesszük figyelembe. Szolgáltató elállás esetén a visszatérítendő összeget az eredeti ügylet során
alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazva rendezi, kivéve, ha Megrendelő más fizetési
mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Megrendelőt
semmilyen többletköltség nem terheli.
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Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári
Törvénykönyv szabályai szerint. Megrendelőt a Szolgáltatóval szemben az alábbi kellékszavatossági
igények illetik meg: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által
választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja,
illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Megrendelő a választott
kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő köteles viselni,
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése
után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.
Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a teljesítéstől számított
hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele,
amennyiben Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat
hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba
már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Felelősség:
Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget olyan működési hibáért esetén, amely meggátolja a
Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja,
felelősséget nem vállal; - megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából
bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges
károkért.
6.4 Egyéb rendelkezések
A cookie, hírlevél és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi
Nyilatkozat előírásai az irányadóak. Szolgáltató nem vállal felelősséget a termékről írt kritikus vagy egyéb
véleményekért, amelyek minden esetben az oldal látogatóinak álláspontját tükrözik. Mindazonáltal
Szolgáltató jogosult a közízlést, Szolgáltató üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések –
saját mérlegelése alapján történő - törlésére.
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon történő
megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Hatályos: 2019. június 1. napjától visszavonásig és/vagy módosításig.
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