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Általános Szerződési Feltételek 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus 

formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, 

magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával 

kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. 

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://...) és aldomainjein történő jogviszonyokra 

terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://..../aszf és letölthető, 

továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: http://..../aszf.pdf 

SZOLGÁLTATÓ ADATAINAK FELSOROLÁSA 

Név: Király Mónika Ev. 

Székhely: Gödöllő 2100, Szabadság út 113. 

Levelezési cím, panaszkezelés:  

E-mail: szivmszappan@gmail.com 

Telefonszám: +36703966342 

Weboldal:  

  

Tárhelyszolgáltató  

Név:  EVOLUTINET Kft. 

       Levelezési cím: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.  

E-mail cím: domain@evolutionet.hu 

Telefonszám:+36 30 5031929 

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK: 

2.1. Hivatkozás a jogszabályokra 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a 

magyar jog az 



irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az 

elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 

2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 

szabályairól 

szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező 

rendelkezései 

a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

 

2.2. A szabályzat módosíthatósága. 

A jelen Szabályzat 2020.05.   nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató 

jogosult 

egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 

(tizenégy) 

nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk 

nézve a 

weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak 

tartalmát 

bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban 

foglaltakat 

magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem 

jogosult a 

webshop tartalmának megtekintésére 

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az 

azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a 

weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, 

elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása 

nélkül. 

 



3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS 

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a 

weboldalon közzétett 

Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. 

 

 

3.1. A regisztráció és az vásárlás feltételeinek leírása. 

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A 

vásárlás/regisztráció során 

megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés 

semmis. 

3.2. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival 

veszi igénybe 

szolgáltatásait. 

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra 

visszavezethető szállítási 

késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, 

vagy az 

illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 

4.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan 

megjelenített árak forintban 

értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. 

4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót 

jelenít meg. A termékek 

adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem 

vállalunk 

felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. 

 

 



4.3. A termékek körének leírása, árazás, akciók, hibás ár esete. 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, 

különös tekintettel a 

nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen 

eltérő, esetleg 

rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a 

terméket hibás áron 

szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél 

elállhat vásárlási 

szándékától. 

4.4. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára 

között, amit egy 

átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(Ptk.) alapján a 

szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek 

nem tudnak 

megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és 

egybehangzóan kifejező 

nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok 

és 

kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis 

szerződésnek 

tekintendő. 

4.5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az 

akcióról és annak 

pontos időtartamáról 

 

5. RENDELÉS MENETE/ FIZETÉS 

5.1. A rendelés menetének leírása. 

Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is 

megkezdheti a 

vásárlást. 



5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. 

5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a 

kosár tartalmát a 

„Kosár” ikonra kattintva. 

5.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás 

folytatása” gombot. Ha 

nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A 

„törlés - X” ikonra 

kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra 

kattint a Felhasználó. 

5.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a 

következők: 

 Fizetési módok leírása. 

5.5.1. Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által 

megjelölt egyéb helyen 

történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató 

üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát 

készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. 

5.5.2. Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben 

található bankszámlára 

3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a 

Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére. 

5.5.3. Fizetés Bankkártyával 

A bankkártyás fizetést a Barion biztosítja. 

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud 

bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházunkban. 
A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz 

kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013 

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számát, a lejárati 

dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.  

Fizetéshez használható: 

      Mastercard vagy Maestro , Visa vagy Electron , Amex bankkártyák. 

 
 



A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen felára. A regisztráció és a Barion mobil 

alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. Nincs havi díj sem. 
A Barion egyenlegkezelés is ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és 

visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes 

Ha nincsen bankkártyája, a fizetéshez használható, az előre feltöltött Barion egyenlege. Ebben az 

esetben e-mail címe és jelszava megadásával tud fizetni. 

A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig 

ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges 

bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a 

fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja.  

A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult 

bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint 

alakították ki. 

 

5.6.. Szállítási költség leírása. 

Belföldre 

FOXPOST 

Automatába 

 0-25kg 60cmx36cmx62cm csomagméretig 1000Ft 

Házhozszállítás esetén  

0-15kg 12cmx36cmx62cm csomagméretig 1500Ft 

0-25kg 20cmx36cmx62cm csomagméretig 2100Ft 

0-25kg 60cmx36cmx62cm csomagméretig 2400Ft. 

 

MAGYAR POSTA 

? 

? 

? 

 

5.7. Adatbeviteli hibák javítása: 

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a 

jogot a 

korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az 

új adatokról. A 



vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy 

bármely fél elálljon a 

szerződéstől. 

5.8. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget 

tartalmaz. A 

számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót, és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Felhasználó 

köteles a 

csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges 

sérülés esetén 

köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, 

jegyzőkönyv nélküli 

reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra 

közötti időszakban. 

5.9. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés/rendelés elküldése” gombra 

kattintva tudja elküldeni 

megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is 

küldhet a 

megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. 

5.10. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben 

vissza tud lépni az 

előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. 

5.11. A rendelés visszaigazolása. 

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e 

visszaigazolás 

Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható 

határidőn belül, de 

legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy 

szerződéses 

kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a 

Szolgáltatóhoz, illetve az 

Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a 

visszaigazolási 



felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet 

adott meg 

regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. 

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS 

6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként 

megjelölt időpontokon 

kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az 

azt követő napon 

kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, 

hogy mikor tudja 

teljesíteni a megrendelését. 

6.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és 

Felhasználó a 

teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott 

időpontban vagy 

időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől 

számított 

harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. 

6.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben 

meghatározott termék 

nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó 

által fizetett 

összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. 

6.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy 

rajta kívül álló okok 

miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már 

visszaigazolt 

megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag 

Felhasználóval 

történő egyeztetést követően kerülhet sor!. 

7. ELÁLLÁS JOGA 

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a 



fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 

(II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék 

kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, 

visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult 

Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék 

kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát 

követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló 

határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap. 

7.2. Az elállási jog részletszabályai. 

7.2.1. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, 

amelyen Fogyasztó, vagy az 

általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. 

7.2.2. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti 

időszakban is gyakorolja elállási jogát. 

7.2.3. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e 

költség viselését. 

7.2.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más 

költség nem terheli, 

Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. 

7.2.5. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a 

fogyasztó utasítása 

alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a 

fogyasztó személyére szabtak. 

7.2.6. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát 

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését 

követően, ha a 

vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó 

tudomásul vette, 

hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 

b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által 

nem 



befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 

c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az 

átadást követő 

felbontása után nem küldhető vissza; 

e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül 

más termékkel; 

f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem 

befolyásolható módon a 

piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor 

állapodtak meg, 

azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül 

sor; 

g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi 

fel a fogyasztót 

sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 

h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának 

adásvétele tekintetében, 

ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 

i. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 

j. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 

k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-

kölcsönzés, 

étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés 

esetében, ha a 

szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 

l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó 

kifejezett, 

előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg 

nyilatkozott annak 

tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát. 



7.2.7. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti 

jogszabályok 

értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó 

részére, beleértve a szállítási díjat is. 

7.2.8. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot 

alkalmazunk, kivéve, 

ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési 

mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

7.2.9. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására 

vonatkozó értesítés 

Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később 

visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni. 

7.2.10. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 

napon belül. 

7.2.11. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy 

átadja a termék(eke)t. 

7.2.12. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a 

vállalkozás vállalta e költség 

viselését. 

7.2.13. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a 

Szolgáltató által felkínált 

legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. 

7.2.14. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, 

ha az az áruk 

jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt 

következett be. 

7.2.14. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy 

Fogyasztó 

bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi 

időpontot kell 

figyelembe venni. 

7.2.15. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató 

elérhetőségeinek 



valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban 

történő jelzés 

alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a 

telefonon 

történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést 

fogad el 

Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza 

Fogyasztó 

Szolgáltató részére. 

7.2.16. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem 

rendeltetésszerű 

használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli! A termék visszaérkezését követő 

tizennégy napon 

belül a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a 

szállítási 

költséggel együtt. 

7.2.17. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) 

Korm. rendelet itt 

érhető el. 

7.2.18. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el. 

7.2.19. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található 

elérhetőségeken. 

7.2.20.  Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Fellhasználókat 

illeti meg. 

7.2.21.  Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló 

foglalkozása vagy üzleti 

tevékenysége körében jár el. 

7.3. Elállási jog gyakorlásának a menete: 

7.3.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát 

tartalmazó elállási 

nyilatkozatot a Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére elküldeni. 

7.3.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől 

számított 14. nap lejárta előtt 



elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 

14 napon 

belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül 

történő értesítés 

esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe. 

7.3.4. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem 

nélkül, de legkésőbb 

elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak 

minősül, 

amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 

napon belül). A 

megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő 

költségeket. 

7.3.5. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, 

amely a Szolgáltató által 

felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A 

Fogyasztó a szerződés 

megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. 

7.3.6. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban 

történik, úgy az utoljára 

szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített 

tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal. 

8. Jótállás, szavatosság 

Kellékszavatosság 

8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? 

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben 

kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján? 

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által 

választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás 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 vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, 

illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét 

azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott 

okot. 

8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) 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 (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl 

kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a 

Felhasználó fogyasztónak minősül)?  
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A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye 

érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, 

hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. 

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles 

bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is 

megvolt. 

Termékszavatosság 

8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával? 



Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – 

kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy 

kicserélését kérheti. 

8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos 

minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott 

leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba 

hozatalától számított két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E 

határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy 

forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény 

érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. 

8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége 

alól? 

A gyártó (forgalmazó) 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 (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 



Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és 

termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. 

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a 

kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a 

gyártóval szemben érvényesítheti.  

8.12. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból 

származó, továbbá olyan 

károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott 

igénybevételből, illetve a 

meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából 

keletkeztek. 

 

9. A szavatossági igény esetén történő eljárás 

9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől 

a fogyasztó 

hátrányára nem térhet el. 

9.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak 

nyugtával). 

9. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. 

§). 

9.3. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet 

köteles felvenni. 

9.4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell 

bocsátani. 

9.5. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak 

bejelentésekor nem tud 

nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető 

testülethez fordulás 

lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. 

9.6. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és 

azt az ellenőrző 

hatóság kérésére bemutatni. 



9.7. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon 

belül elvégezze 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

10.1.Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek 

jogellenes magatartásáért 

teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el. 

10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, 

az a fennmaradó 

részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás 

elmulasztása nem 

tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre 

vonatkozó kifejezett 

írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan 

a Szabályzat 

valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a 

későbbiekben 

ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 

10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni 

 

11. PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN) 

11.1. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a 

panasz kezelésével 

nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az 

azzal 

kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát 

átadja a 

vásárlónak. 

11.2. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító 

álláspontját 

megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a 

Szolgáltató, és azt 



az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. 

11.3. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület 

eljárását kezdeményezheti. 

11.4.A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. 

A békéltető 

testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a 

felek között, 

ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, 

hatékony és 

költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a 

Szolgáltató kérésére 

tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban 

11.5. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói 

jogvita esetén 

az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület 

illetékes. 

11.6. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek 

keretében köteles a 

válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára 

feljogosított 

személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a 

területileg illetékes 

békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás 

együttműködési 

kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására 

terjed ki. 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. 

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. 

GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496 

Központi telefonszám: +36 1 459 4800 

Faxszám: +36 1 210 4677 



E-mail: nfh@nfh.hu 

11.3.1. békéltető testületek: 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 

Fax száma: (76) 501-538 

Név: Mátyus Mariann 

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu; 

Baranya Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. 

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. 

Telefonszáma: (72) 507-154 

Fax száma: (72) 507-152 

Név: Dr. Bodnár József 

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu; 

Békés Megyei Békéltető Testület 

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 

Fax száma: (66) 324-976 

Név: Dr. Bagdi László 

E-mail cím: 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 

Név: Dr. Tulipán Péter 

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu; 



Budapesti Békéltető Testület 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Telefonszáma: (1) 488-2131 

Fax száma: (1) 488-2186 

Név: 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 

Név: Dékány László, Jerney Zoltán 

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu; 

Fejér Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 

Telefonszáma: (22) 510-310 

Fax száma: (22) 510-312 

Név: Kirst László 

E-mail cím: fmkik@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) 520-218 

Név: Horváth László 

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu; 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 

Telefonszáma: (52) 500-749 



Fax száma: (52) 500-720 

Név: Dr. Hajnal Zsolt 

E-mail cím: info@hbkik.hu; 

Heves Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. 

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. 

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék 

Fax száma: (36) 323-615 

Név: Pintérné Dobó Tünde 

E-mail cím: tunde@hkik.hu; 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. 

Telefonszáma: (56) 510-610 

Fax száma: (56) 370-005 

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit 

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu; 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

Telefonszáma: (34) 513-010 

Fax száma: (34) 316-259 

Név: 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 

Név: Dr. Pongó Erik 



E-mail cím: nkik@nkik.hu; 

Pest Megyei Békéltető Testület 

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. 

Telefonszáma: (1)-269-0703 

Fax száma: (1)-269-0703 

Név: dr. Csanádi Károly 

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu 

Somogy Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 

Telefonszáma: (82) 501-000 

Fax száma: (82) 501-046 

Név: 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) 311-750 

Név: 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 

Név: Mátyás Tibor 

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 

Név: Dr. Kövesdi Zoltán 

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu 

Veszprém Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. 

Telefonszáma: (88) 429-008 

Fax száma: (88) 412-150 

Név: Dr. Óvári László 

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu 

Zala Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. 

Telefonszáma: (92) 550-513 

Fax száma: (92) 550-525 

Név: dr. Koczka Csaba 

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu 

12. SZERZŐI JOGOK 

 A webshop szerzői jogi védelme. 

12.1. A szivmszappan.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő 

tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra 

nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, 

feldolgozása és 

értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

12.2. A www.szivmszappan.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos 

hozzájárulás 

esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. 

12.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, 

az azokkal képzett 

mailto:zmbekelteto@zmkik.hu


másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. 

12.4. Tilos a www.szivmszappan.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy 

visszafejtése; a 

felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan 

alkalmazás használata, 

amellyel a www.szivmszappan.hu  weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy 

indexelhető. 

12.5. A www.szivmszappan.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével 

kizárólag a 

Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges. 

 

13. ADATVÉDELEM  

Adatkezelési tályékoztató 

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás  

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 látogatóinkról.  

 

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 biztosítja. 

Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes ookiek (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.  

 

 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:  

Google Adwords cookie  

 

Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie azonosítója hozzáadódik a remarketing 

listához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így 

például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra 

használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a 

http://www.szivmszappan.hu/


keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az 

AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. 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 eljesítményéről szóló 

jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének 

elkerülése.  

 

 Google Analytics cookie:  

 

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások 

tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-

kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó 

statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google 

Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő 

jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt 

– felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-ermékekben 

(például a Google eresésben) és szerte az interneten.  

 

  

 

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 élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.  

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a 

felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy 

milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító 



információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert 

adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama 

kizárólag 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.  

 

 Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek 

tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.  

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a 

honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa 

részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a 

weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook 

felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja:  

https://www.facebook.com/privacy/explanation  

 

  

 

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-

managecookies#ie=ie-11  

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer  

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito  

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US  

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647  

 

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 vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást 

ad számunkra.  

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:  

 

Kapcsolatfelvétel  

Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely 

termékkel kapcsolatban.  

Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor 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 önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára.  

 

[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]  

Regisztráció a weboldalon  

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 

szerződéskötésnek 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 

tevékenységek  

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]  

 

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  

 

  

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása 

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].  

 

  

 



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].  

 

Garanciális ügyintézés  

 

Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön 

garanciális ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása engedhetetlen.  

 

Kezelt adatok  

 

Vásárló neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma.  



 

Az adatkezelés időtartama  

 

A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.  

 

Az adatkezelés jogalapja  

 

Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk 

fordul, a fogyasztóvédelemro.l szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig 

köteles vagyunk a panaszt mego.rizni [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 5 évig őrizzük meg.  



 

Az adatkezelés jogalapja  

 

Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a 

fogyasztóvédelemro.l szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles 

vagyunk a panaszt mego.rizni [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]  

 

  

 

Marketing célú adatkezelések  

 

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 idötartama, bővebb információ elérhető itt:  

 

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 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 Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az 

Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.  

 

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről  

 

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás  

 



Az adatfeldolgozó megnevezése:   EVOLUTIONET Kft. 

 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:  

Telefonszám: +36 30 5031929 (H-P,9-17) 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@szerverzum.hu 

Székhely: 7342 Mágocs,Széchenyi utca 75. 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A 

személyes adatok megismerésére nem jogosult.  

 

  

 

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység  

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

 

Az adatfeldolgozó székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.  

 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1/999-0-369  

 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@foxpost.hu  

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru 

kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai 

küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.  

 

  

 

  

 



Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.  

 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/767-8200  

 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu  

 

  

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru 

kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai 

küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.  

 

  

 

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés  

Az adatfeldolgozó megnevezése:  Szabóné Scheuring Éva- ADÓ-PADLÓ Kft 

.Az adatfeldolgozó székhelye:. Gödöllő 2100, Szőlő u 30 fsz 2 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 70-553-6006 

 Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli 

bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az ércímét a számviteli nyilvántartáshoz 

szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően 

haladéktalanul törli.  

 

  

 

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 információkhoz való hozzáférés  

 

helyesbítéshez való jog  

 

adatkezelés korlátozása,  

 

törléshez való jog  

 

tiltakozáshoz való jog  

 

hordozhatósághoz való jog.  

 

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az  

 

  

 

Adatkezelőnek Önnel szükségszeren 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 Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz 

az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a  

 

panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és 

panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az  

 



azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is 

be tudjuk azonosítani.  

 

  

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg  

 

  

 

Adatkezelő.  

A hozzájárulás visszavonásának joga  

 

 Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez 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 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 adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén 

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;  

 

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

 

ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;  

 

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 

irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat 

fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.  

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést 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 

adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.  



 

  

 

Helyesbítéshez való jog  

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó 

pontatlan személyes adatokat.  

 

  

 

Adatkezelés korlátozásához való jog  

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike 

teljesül:  

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amely lehetővé teszi, hogy 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 tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az 

adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy 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 valamely 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 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 Adatkezelő gyűjtötte vagy 

más módon kezelte;  

 

Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;  

Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz 

jogos érdek) az adatkezelésre, a személyes adatokat 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 lépéseket – 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 Adatkezelőnek Ön felé követelése áll 

fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz 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 Adatkezelő a személyes adatokat 

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 kapcsolódnak.  

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 Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő 

részére megadott adatokat kérte, amit 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.  

 

  

 

Automatizált 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 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 emberi beavatkozást kérjen, 

álláspontját kifejezze, és a döntéssel zemben kifogást nyújtson be.  

 

  

 

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:  

Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;  



meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön 

jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is 

megállapít;  vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.  

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés  

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie 

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 érdekében, 

hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes 

adataival dolgoznak.  

 

  

 

Jogorvoslati lehetőségek  

 

 Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő 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: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).  

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése 

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.  

 

  

 

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési 

információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a 

továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.  

 



  

 

 

 

Gödöllő, 2020.05.21. 


