ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. A Szolgáltató adatai:
Vállalkozó neve:
Székhely:
Nyilvántartási szám:
Nyilvántartásba vezető hatóság:
Adószám:
Telefonszám:
E-mail cím:

Duchai Márta egyéni vállalkozó
1135 Budapest, Ambrus u. 3-5./A. 5. em. 505. a.
52503346
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
68965239-1-41
0630/586 9536
hello@ertekelestuning.hu

A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A Szolgáltató a
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tagja.
A tárhelyszolgáltató adatai:

Név:
Székhely/telephely:
Adószám:
E-mail:

Websupport Magyarország Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

25138205-2-41
info@tarhelypark.hu

2. Fontosabb fogalom meghatározások:
-

Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli szervezet. A webinar szervezője.

-

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok
érdekében eljáró természetes személy.

-

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely
olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a Fogyasztó részére szolgáltatást
nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a Fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja,
hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

-

Résztvevő: a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki részt kíván venni a
Szolgáltató által szervezett webinaron, vagy meg kívánja vásárolni az arról készült
felvételt.

3. Az Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató elérhetősége:
A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató
elnevezésű dokumentumot a webinar jelentkezési felületén (landing oldalon)
(www.ertekelestuning.hu/gvh-webinar/) teszi közzé, vagy elektronikus levélben küldi el a
webinarra jelentkező Résztvevő részére.
4. Az Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató a Szolgáltató által nyújtott
szolgáltatásokat igénybe vevő Résztvevő jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti
megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési
Tájékoztató érvényes a Szolgáltató által szervezett webinarra való jelentkezés és azon való
megjelenés esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)
Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak. A
jelen Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató bizonyos rendelkezései
kizárólag a Fogyasztóként eljáró Résztvevőkre vonatkoznak.
A Résztvevő, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen
Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit, amit a weboldalon
található űrlapon elhelyezett négyzet jelölésével, vagy elektronikus levélben történő
visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató
rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési
Tájékoztató szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Résztvevő között. Amennyiben a
Szolgáltató a részvételi díj átutalását megelőzően, szabályszerűen közzéteszi, vagy elküldi a
Résztvevő részére a jelen Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató
elnevezésű dokumentumot, de a Résztvevő az Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési
Tájékoztató elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban
a részvételi díj összegét megfizeti a Szolgáltató részére, úgy kell tekinteni, hogy a Résztvevő az
Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit elfogadta.
5. Az Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató hatálya:
Jelen Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató 2022. május 13. napján lép
hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései a
hatálybalépés napjától valamennyi Résztvevőre és jelentkezésre hatályosak.
A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési
Tájékoztató rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a jelentkezés elküldésének
időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési
Tájékoztató kerülnek alkalmazásra.
Az Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató a Szolgáltató által nyújtott, az
alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: online webinaron való részvétel. A
Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki előzetesen
jelentkezett a Szolgáltató által meghirdetett webinarra (vagy az arról készült felvételt
megrendelte), a jelentkezés (megrendelés) elfogadását a Szolgáltató visszaigazolta, a
részvételi díjat megfizette Szolgáltató részére és jelen Általános Szerződési Feltételek és
Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit elfogadta.
Az Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató a fentiekben nevesített
szolgáltatások vonatkozásában az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek
között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

6. A szerződés létrejötte, a szerződés megszüntetése:
A Résztvevő valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek
és Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és
kötelezettségeit.
A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Résztvevő a webinarra jelentkezik, a
jelentkezést elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Résztvevő
ajánlatát) a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi
rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését
követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.:
az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, betegség, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató
köteles elszámolni a Résztvevővel, amennyiben pénzmozgás történt.
Az elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek.
A Szolgáltató a webinar tematikájáról, időpontjáról, a hozzáférési felületről a weboldalon,
közösségi oldalain, vagy elektronikus levélben ad tájékoztatást a Résztvevő számára. Az
esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
Résztvevő a www.ertekelestuning.hu/gvh-webinar/ oldalon az „Érdekel”, „Érintett vagyok,
jelentkezem!”, vagy a „Jelentkezem” gombra kattint, majd a megjelenő űrlap kitöltésével
küldheti el jelentkezését a Szolgáltató részére. Az űrlapon kerülnek megadásra a Résztvevő
személyes adatai (név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím) és a jelentkezők száma.
Ezt követően kerül elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékozató
a vonatkozó négyzet jelölésével.
Ezután – amennyiben mindent rendben talál a Résztvevő – a jelentkezés elküldésre kerül a
„Fizetés” gomb megnyomásával.
A Résztvevő a jelentkezés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát
megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek
és Adatkezelési Tájékoztató szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga
után.
A jelentkezés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy elektronikus
üzenettel visszaigazolja a jelentkezést és elektronikus levélben tájékoztatja a Résztvevőt a
további részletekről (online webinar elérésével kapcsolatos információk).
Ha a jelentkezés megérkezését visszaigazoló e-mail a Résztvevőhöz 48 órán belül nem érkezik
meg, akkor a Résztvevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a szolgáltatást
igénybe venni.
A Résztvevő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban
megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési
Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a
jelentkezéseket, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.
Résztvevő a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során
megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus
szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Résztvevő más nevében, más
személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
A Szolgáltatót a Résztvevő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a
Szolgáltató a Résztvevő számára a jelentkezés során az adatok leellenőrzésére minden
esetben lehetőséget biztosít.
7. Ügyfélszolgálat:
A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített
elérhetőségein válaszol a Résztvevők – webinarral kapcsolatos – kérdéseire.
8. A Résztvevő kötelezettségei:
A Résztvevő vállalja, hogy részt vesz a webinaron, melyre jelentkezett és megfizeti a részvételi
díjat a Szolgáltató részére.
A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely a webinar
többi résztvevőjét és a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. A
Résztvevő az okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.
A Szolgáltató jogosult a Résztvevőt a webinaron való további részvételtől eltiltani,
amennyiben a Résztvevő a webinar többi résztvevőjét, vagy az előadót veszélyezteti, illetve
magatartásával a webinart rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a szolgáltatás
szerződés szerinti teljesítését.
A Szolgáltató jogosult a webinar időpontját, tematikáját, valamint a hozzáférési felületet
módosítani. Amennyiben a Résztvevő a módosítást vagy a módosítások valamelyikét nem
fogadja el, ez a tény a jelen Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató szerint
létrejött szerződés megszüntetését eredményezheti.
A Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a
jelentkezés során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Köteles az adataiban
bekövetkezett változásról haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.
9. A Szolgáltató kötelezettségei:
A Szolgáltató vállalja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési
Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a webinart.
10. Részvételi díj:

A szolgáltatás igénybevételéért a Résztvevő díj fizetésére köteles. A részvételi díj a webinarról
szóló tájékoztatókban, a jelentkezési oldalon kerül feltüntetésre. A feltüntetett díjak érvényes
fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint. A részvételi díj Általános Forgalmi Adót nem
tartalmaz, mert Szolgáltató alanyi mentességet választó ÁFA alanyként végzi tevékenységét.
Szolgáltató fenntartja a részvételi díj módosításának jogát.
A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően a részvételi díj fizetendő végösszege nem
változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a
piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg a tájékoztatóban, vagy az oldalon, közösségi
oldalakon. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt szolgáltatás biztosítása előtt elektronikus
üzenetben megkeresi a Résztvevőt egyeztetés céljából. Az ilyen jelentkezéseket a Szolgáltató
nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a részvételi díjat pontosan tüntesse fel.
Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem
kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.
A Résztvevő elfogadja, hogy a részvételi díj összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus
úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Résztvevőnek
gondoskodnia kell arról, hogy a számla elektronikus úton kézbesíthető legyen és a technikai
beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a
Résztvevő köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.
11. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:
A jelentkezés során a Résztvevőnek folyamatosan lehetősége van a megadott adatok
javítására, vagy törlésére.
Ha a jelentkezés elküldését követően szeretné a Résztvevő módosítani a megadott adatokat,
ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztatóban
megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.
A Résztvevő a jelentkezés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Résztvevő
hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható
felelősségre.
A jelentkezés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók
tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a
szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba
lépni a Résztvevővel.
12. Fizetési és lemondási feltételek:
A részvételi díjat a Résztvevő bankkártyával (Barion) fizeti meg Szolgáltató részére. A
szolgáltatás igénybevételének feltétele a szolgáltatási díj Szolgáltató bankszámlájára történő
beérkezése.

Bankkártyás fizetés (Barion): a jelentkezési felületen a Résztvevő megnyomja a „Fizetés”
gombot, majd a banki oldalon meg kell adni a kártya adatait. A fizetés gomb megnyomása után
a bank visszairányítja a Résztvevőt a Szolgáltató oldalára, ahol láthatja a sikeres tranzakció
adatait.
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.
Szolgáltató kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési
tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen
módon nem fér hozzá.
A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem vállal
felelősséget. Résztvevő fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz
használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.
A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy a
szerződési nyilatkozat megtétele (a webinarra való jelentkezés elküldése) a Szolgáltató javára
teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.
Résztvevő jogosult a webinaron való részvételét lemondani a Szolgáltatóhoz intézett
egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül.
-

-

Ha a lemondásra több, mint 5 naptári nappal a webinar dátumát megelőzően kerül sor,
úgy Szolgáltató a részvételi díj teljes összegét visszautalja a Résztvevő bankszámlájára.
Ha a lemondásra több, mint 3 naptári nappal (de kevesebb, mint 5 naptári nappal) a
webinar dátumát megelőzően kerül sor, úgy Szolgáltató a részvételi díj 50 %-ának
megfelelő összeget visszautalja a Résztvevő bankszámlájára.
Ha az időpont lemondására a webinart megelőző 3 naptári napon belül kerül sor,
Szolgáltató nem téríti vissza a részvételi díj összegét.

Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Résztvevők számára nem hasznos egy adott
Résztvevő jelenléte – annak viselkedése, megnyilvánulásai miatt – a webinaron, úgy
lehetősége van őt távozásra kérni. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni
a részvételi díj összegét.
Amennyiben a Résztvevő a webinaron nem jelenik meg, az alkalom számára megtartottnak
minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza.
Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár a
webinar egy részének teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem
jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a webinar az ő hibájából nem kezdhető meg, vagy elmarad,
akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban megtartani az elmaradt eseményt.
13. Teljesítési idő, a szolgáltatás igénybevétele:
A teljesítés időpontja a webinar megtartásának időpontja (2022. május 18.).

Résztvevő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt
szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és tapasztalata
alapján, a Résztvevő érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására – a
webinaron elhangzott információk alapján – nem vállal kötelezettséget.
A webinaron elhangzott információk nem minősülnek jogi tanácsadásnak és nem is
helyettesítik azt. A konkrét, egyedi ügyek megítélésére kizárólag az üggyel kapcsolatos összes
információ ismeretében, egyedi tanácsadás keretében van lehetőség. Az ezzel kapcsolatban
esetlegesen felmerülő vitás helyzetek miatt a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A webinaron elhangzott információk átadása azt a célt szolgálja, hogy a jogszabályi
rendelkezések laikusok számára is érthető módon kerüljenek átadásra, ismertetésre.
Résztvevő tudomásul veszi, hogy a webinaron az előadás anyagot tartalmazó diafelvételeket
fényképezni, vagy azokról videófelvételt készíteni tilos. Tilos továbbá az elhangzottakat hangvagy kép rögzítésére alkalmas eszközzel – a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül –
rögzíteni. A Résztvevők kizárólag a Szolgáltató és a többi Résztvevő előzetes hozzájárulásával
jogosultak felvételeket készíteni a webinar során.
Résztvevő tudomásul veszi azt is, hogy a webinar során, vagy azt követően a Szolgáltató által
átadott dokumentumokat, információkat nem jogosult harmadik személyek számára
továbbítani, sokszorosítani és forgalomba hozni. A hivatkozott dokumentumok Szolgáltató,
vagy partnere kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, bármilyen felhasználás kizárólag a
Szolgáltató előzetes engedélyével lehetséges.
Online szolgáltatás esetén a Résztvevő tudomásul veszi, hogy kizárólag egy személy egy
eszközről jogosult a webinarhoz való csatlakozásra.
14. Elállási jog:
Elállási jog nem illeti meg a Résztvevőt a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a
szolgáltatás egészének teljesítését követően), valamint a nem tárgyi adathordozón nyújtott
digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Résztvevő kifejezett, előzetes
beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Résztvevő e beleegyezésével egyidejűleg
nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az
itt írt elállási jogot.
15. Adatkezelési Tájékoztatás:
A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési
és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok
kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz
kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.
A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei
személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete
által előírt módon kezelje.

A Szolgáltató online webinart szervez. Az eseményre az adatkezelő weboldalán
(www.ertekelestuning.hu/gvh-webinar/) található űrlap használatával lehet jelentkezni. A
jelentkezés során az adatkezelő a Résztvevő nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát kéri el.
Az adatkezelés célja a webinarra való regisztráció elvégzése, az érintettel való kapcsolattartás
lehetőségének biztosítása, a program szervezése. A személyes adatok kezelésének jogalapja a
szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés b) pont). Az adatkezelő a részvételi díj összegéről számlát állít ki a Résztvevő részére.
A számla tartalmazza a Résztvevő nevét, címét, esetleg adószámát. A személyes adatok
kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatok megőrzése tekintetében az
adatkezelő a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi
CXLVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el, azokat 5 évig tárolja.
A Szolgáltató a webinar alkalmával fotó-, vagy videófelvételeket készíthet a Résztvevőkről és
jogosult az online webinart teljes terjedelmében rögzíteni. Amennyiben a felvételen
felismerhető magánszemély látható, a felvétel elkészítésére és felhasználására – az adatkezelő
weboldalán, közösségi oldalain, vagy egyéb megjelenései kapcsán – kizárólag az érintett
írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulásával kerül sor. Az adatkezelés
jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)
pont). Amennyiben a Résztvevő a hozzájárulást visszavonja és kéri a felvétel felhasználásának
megszüntetését, esetleg a felvétel törlését, a Szolgáltató ezen kérésnek haladéktalanul eleget
tesz.
A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés során az adatkezelés célja a panasz
közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint
kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével
összefüggő kapcsolattartás. Megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok
kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező. Ennek
értelmében a személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A Szolgáltató a panaszról felvett
jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, ennek alapján a személyes
adatokat is ezen időtartam alatt kezeli.
A Szolgáltató ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép
kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek az Általános Adatvédelmi Rendeletnek
(GDPR) való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai
és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai
rendelkezésére állnak.
A Résztvevők jelen Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató
megismerésével és tudomásul vételével elfogadják, hogy Szolgáltató az alábbiakban felsorolt
adatfeldolgozók részére továbbítja személyes adataikat.
-

A számlák kiállításával kapcsolatban az adatkezelő partnere:
▪ KBOSS.hu Kft.
▪ 1031 Budapest, Záhony u. 7.

▪

info@szamlazz.hu

-

A bankkártyával történő fizetés érdekében az adatkezelő adatfeldolgozója, aki egyben
önálló adatkezelő is:
▪ Barion Payment Zrt.
▪ 1117, Budapest, Infopark sétány 1.
▪ +36 1 464 70 99
▪ www.barion.com
A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése, majd ezt követően a
jogszabályban írt megőrzési kötelezettség teljesítése.

-

Az adatkezelő levelezőrendszerének kiszolgálója is adatfeldolgozó:
▪ MailerLite Ltd.
▪ Ground Floor, 71 Lower Baggot Street Dublin 2, D02 P593, Ireland

-

Az adatkezelő weboldalának tárhelyét biztosító társaság szintén adatfeldolgozónak
minősül:
▪ Websupport Magyarország Kft.
▪ 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
▪ +36 22787674
▪ support@websupport.hu

-

Szintén adatfeldolgozónak minősül az adatkezelővel együttműködő webfejlesztő is:
▪ Válóczi Károly ev.
▪ 7100 Szekszárd, Tartsai ltp. 5. 4/1.
▪ +36 30 377 1938
▪ uzenet@sikerosveny.hu

-

Az adatkezelő weboldala által alkalmazott Google Analytics szolgáltatás használata
miatt adatfeldolgozó:
▪ Google Ireland Limited
▪ Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

-

További adatfeldolgozó a hírlevélküldéssel összefüggésben:
▪ MailerLite Ltd.
▪ Ground Floor, 71 Lower Baggot Street Dublin 2, D02 P593, Ireland

-

A szolgáltatás (webinar) biztosítása kapcsán közös adatkezelőnek minősül az
adatkezelővel együttműködő szakmai partner:
▪ Hajnerné dr. Horváth Barbara egyéni vállalkozó
▪ 9012 Győr, Tűzkő-kert utca 13.
▪ +36 30 200 6347
▪ dr.horvath.barbara@hhbconsulting.hu

-

Együttműködő alvállalkozók, akik adatfeldolgozónak minősülnek:
▪ Kőmives-Káldi Csilla ev.

▪
▪
▪

2700 Cegléd, Felház utca 48. 1/4
+36 20 483 4642
info@mymanager.hu

-

A SalesForm használata miatt adatfeldolgozónak minősül:
▪ Netlight Consulting Kft.
▪ Levelezési cím: 1148 Budapest, Bánki Donát utca 12/b.
▪ netlight@netlight.hu
▪ +3630 3 550 880

-

A felhő alapú online adatbázisban történő adattárolás során a szolgáltatás nyújtója
adatfeldolgozónak minősül:
▪ Google Ireland Limited
▪ Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

-

A közösségi oldalak használata miatt adatfeldolgozó és közös adatkezelő partner:
▪ Meta Platforms Ireland Ltd.
▪ 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
▪
▪

-

LinkedIn Corporation
1000 West Maude AvenueSunnyvale, CA 94085USA

Az adatkezelő továbbítja ügyfelei személyes adatait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
részére is.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos teljes körű Adatkezelési Tájékoztató a Szolgáltató
székhelyén érhető el.
A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi
továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek,
illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az
adatokat továbbítja, vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság
követelményének.
A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen
hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa,
törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag a Szolgáltató és az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k)
ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező
személynek nem adja át.
Az adatkezeléssel érintettek jogai:
-

Átlátható tájékoztatás:

Jelen Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja,
hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson a Szolgáltatónál
alkalmazott adatkezelési tevékenységről.
-

Hozzáférési jog:
A Résztvevő jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon:
•
•
•
•

az adatkezelés célja,
az érintett személyes adatok kategóriái,
azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

-

Helyesbítéshez való jog:
A Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat.

-

Törléshez való jog:
A Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat. A Szolgáltató – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat,
ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
•
•
•
•
•

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték,
a Résztvevő visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja,
a Résztvevő tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre,
a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
törölni az adatokat.

-

Adatkezelés korlátozásához való jog:
A Résztvevő jogosult kérni, hogy a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, elsősorban
akkor, ha:
• vitatja az adatok pontosságát,
• jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az
adatok törlését.

-

Adathordozhatósághoz való jog:
A Résztvevő jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

-

Tiltakozáshoz való jog:

A Résztvevő jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor
tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.
-

Az érintettet megillető jog automatizált döntéshozatal esetén:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna, vagy őt jelentős mértékben érintené. Automatizált döntéshozatal
minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek során technikai automatizmus értékeli
ki az érintett személyes jellemzőit és amely rá nézve joghatással jár vagy őt jelentős
mértékben érinti. Az adatkezelő nem alkalmaz olyan profilozásra is alkalmas
informatikai automatizmusokat, melyek az érintett jogaira nézve jelentős kihatással
bírnak.
A Szolgáltatótól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
Duchai Márta egyéni vállalkozó 1135 Budapest, Ambrus u. 3-5./A. 5. em. 505. a.
E-mail: hello@ertekelestuning.hu

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Résztvevőket, hogy megkeresésükre 30 napon belül
válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött
kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.
Szolgáltató vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal kapcsolatban
részére küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek
bizonyul. Vállalja továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos
döntésről legkésőbb 30 napon belül értesíti az érintettet (kérelmezőt).
A Résztvevő jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név:
Székhely:
Levelezési cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Honlap:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
1363 Budapest, Pf. 9.
0613911400
0613911410
ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu

16. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:
Amennyiben a Résztvevő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem
elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton
(Duchai Márta egyéni vállalkozó 1135 Budapest, Ambrus u. 3-5./A. 5. em. 505. a.), vagy
elektronikus levélben (hello@ertekelestuning.hu) teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal
megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet,
vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal
kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy
másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Résztvevőnek átadni.
Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli
panasz esetén a Résztvevőnek legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra
vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa
eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban,
érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt
jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a
Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
-

a Résztvevő neve, lakcíme,
a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
a Résztvevő panaszának részletes leírása, a Résztvevő által bemutatott iratok,
dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
a Szolgáltató nyilatkozata a Résztvevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról,
amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Résztvevő aláírása,
a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt
szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig
köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Résztvevőt írásban tájékoztatni arról, hogy
panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását
kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a
Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos
és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell
terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a
Békéltető Testületi eljárást.
17. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:
A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Résztvevőket (amennyiben a Résztvevő Fogyasztónak
minősül), hogy amennyiben a Résztvevő nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet
panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Résztvevő lakóhelye szerinti illetőségű
Békéltető Testülethez, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a
Résztvevő.
A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefonszám: +36 (1) 488 21 31
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: www.bekeltet.bkik.hu
Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszám: +36-72/507-154
Mobil: +36-20/283-3422
Fax: 06-72-507-152
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
Telefonszám: (+36) 76 501 525; (+36) 76 501 532
Mobil: (+36) 70 938 4765
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Honlap: www.bmkik.hu/index.php?id=1317
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bokik.hu/bekelteto-testulet

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefonszám: +36 (1) 488 21 31
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: www.bekeltet.bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: www.gymsmkik.hu/bekelteto
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1. kapucsengő: 6
Postacím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: +36 36 416-660/105 mellék
Mobil: (30) 967-4336
E-mail: bekeltetes@hkik.hu
Honlap: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba
Telefonszám: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012
Fax: 06-34-316-259
Email: bekeltetes@kemkik.hu
Honlap: www.kemkik.hu/bekelteto-testulet
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 1.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-nograd.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím és levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefon/Fax: 06-1-792-7881
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.panaszrendezes.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefonszám: 06-82-501-026; 06-82-501-000
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu
Honlap: www.skik.hu/bekelteto-testulet-159
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-420-180
Fax: 06-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefon: 06-74-411-661
Mobil: 06-30-664-2130
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu
Honlap: www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Ügyfélfogadás címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszám: 06-94-312-356; 06-94-506-645

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu
Honlap: www.vasibekelteto.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefonszám: 06-88-814-121; +36-88-814-111
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap: www.bekelteteszala.hu
A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák,
illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt,
hogy megkíséreljék a Résztvevő és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon
kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen,
gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.
A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Résztvevő megkísérelje a vitát közvetlenül
a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Résztvevőnek csak akkor
merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Résztvevő hátrányára dönt.
A Békéltető Testület eljárása a Résztvevő kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület
elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró
vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a
címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig
történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő
megjelenítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
-

-

a Résztvevő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
a Résztvevő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok
bizonyítékait,
a Résztvevő nyilatkozatát arról, hogy a Résztvevő a Szolgáltatóval közvetlenül
megkísérelte a vitás ügy rendezését,
a Résztvevő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását
nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve
fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
a Testület döntésére irányuló indítványt,

-

a Résztvevő aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek
tartalmára a Résztvevő bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli
nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Résztvevő rendelkezésére álló egyéb
írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a Résztvevő meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
Amennyiben a Résztvevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni
a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a
fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 45/A. § (1)-(3)
bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár
el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
A Résztvevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti
érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései
szerint.
18. Online vitarendezés:
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahol a Résztvevők (amennyiben Fogyasztóként
járnak el) regisztrálhatnak és lehetőségük nyílik arra, hogy online jelentkezéshez kapcsolódó
jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Ha
a Résztvevő panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt online szolgáltatással
kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online
vitarendezés eszközét. A portálon lehetőség van kiválasztani a panasz kezelésével megbízni
kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform elérhetősége:
ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
19. Vegyes és záró rendelkezések:
Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános
Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató bármely rendelkezését korlátozza vagy
érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató
többi rendelkezésének érvényességét.
Jelen Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott
kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó
jogszabályi rendelkezések irányadók.
20. Vonatkozó jogszabályok:
A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

-

-

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.);
2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati
adóról.

Jelen Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató 2022. május 13. napján lép
hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandó.

