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Kérjük, szerződéskötés vagy ajánlatkérés előtt olvassa el az Általános Szerződési          
Feltételeinket (ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,          
amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

Az ÁSZF-et társaságunk nem iktatja, kizárólag elektronikus formában kerül         
közzétételre, későbbiekben visszakereshető a társaság honlapjáról      
(www.lasermachines.eu). 

 

I. Az Eladó (Szállító) adatai 

Cégnév: ASTRA LASER Korlátolt Felelősségű Kft. (Székhely: 1173 Budapest,         
Csengőd utca 27., Képviselő: Tihanyi Róbertné, Adószám 23079072-2-42, Cégjegyzék         
szám: Cg.01-09-284542, Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Munkanyelv:       
magyar, Elektronikus elérhetőség: info@lasermachines.eu, Telefonos elérhetőség:      
+36209621620, Honlap: www.lasermachines.eu) 

 

II. A felek közötti jogviszony 

Az Eladó értékesítési tevékenysége során egyrészről gazdálkodó szervezetek        
(vállalkozások, kis- és nagykereskedők, ipari felhasználók, egyéni vállalkozók)        
másrészről fogyasztók igényeit szolgálja ki. A fogyasztói szerződésekre külön,         
fogyasztókat kötelezően védő rendelkezések vonatkoznak. A fogyasztói szerződésekre        
vonatkozó előnyökre a gazdálkodó szervezetként szerződő partner nem hivatkozhat . A           
felek közötti jogviszony értelmezésében nem minősül fogyasztónak a szakmája, önálló          
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy a Ptk. 8:1 § (1) bek. 4.              
pontja szerint vállalkozásnak minősülő jogi személy vagy jogi személyiség nélküli          
gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, akinek nevében eljáró személy szavatolja,         
hogy jogosult az adott vállalkozás képviseletére. Az Eladó és a vállalkozásnak minősülő            
vevő között létrejött szerződés nem fogyasztói szerződés, így erre a jogviszonyra           
45/2014.(II.26.) Korm. rendelet hatálya nem terjed ki. 

A kizárólag természetes személyként szerződő, a Ptk. szerint fogyasztónak minősülő          
vevő szerződésére automatikusan vonatkoznak a Ptk. szerinti fogyasztóvédelmi        
rendelkezések. 

Az ajánlatkérés elküldése, illetőleg a megrendelés leadásának pillanatától, a felek          
közötti jogviszonyra az ajánlatkérés elküldésekor illetőleg a megrendelés leadásakor         
érvényes Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) kell alkalmazni. 

A jelen általános szerződési feltételek Vevő részéről ismertnek és elfogadottnak          
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tekintendők, ha megrendelését Eladónak átadja/átküldi. Eladó megrendelést       
visszaigazoló értesítésével jelen általános szerződési feltételek felek jogviszonyában a         
megrendelt termék adásvétele vonatkozásában hatályba lépnek. 

 

III. A forgalmazott termékek és tulajdonságaik 

A termékekre vonatkozó jellemzőket, információkat a konkrét árucikkre vonatkozó         
megnevezésre kattintva ismerhetnek meg részletesen, illetve a termék kategóriákat a          
honlap részletezi. A leírás esetleges pontatlanságáért, az illusztrációként megjelenő         
képért az Eladó nem vállal felelősséget, viszont minden elvárható erőfeszítést megtesz           
azért, hogy a honlapon megjelenő információk pontosak és naprakészek legyenek. 

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos         
esetekben illusztrációs célt szolgálnak. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges          
technikai ismertetők a beszállítók, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes            
bejelentés nélküli változása miatt. 

A nettó listaár mindig a kiválasztott áru mellett kerül feltüntetésre, és az ár nem              
tartalmazza a vonatkozó jogszabályban meghatározott mértékű ÁFA-t, továbbá a         
feltüntetett ár nem minden esetben tartalmazza a házhoz szállítás díját sem. 

Egyéni megállapodás (kedvezmény) kizárólag közös tárgyalást követően, írásban        
adható. 

Külön csomagolási költség általában nem kerül felszámításra, ha mégis akkor annak           
díját az ajánlat és a számla is részletesen tartalmazza. Ha az ajánlatban nem szerepel              
külön csomagolási költség, akkor annak utólagos felszámítására már nincs mód. 

Amennyiben a forgalmazott termékek egységcsomagolásban (doboz, köteg, tekercs,        
stb.) kerülnek értékesítésre, a doboz vagy egyéb csomagolás megbontására ebben az           
esetben nincs mód. 

Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy kizárólag fizetőképes Vevő igényeit vegye            
figyelembe. Fizetésképtelen, csőd, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt álló,         
illetve ezek törvényes feltételeinek fennállása esetén, Eladó jogosult a szerződéstől          
elállni és/vagy a teljesítést megtagadni, továbbá felmerülő kártérítési igényét         
érvényesíteni. Ugyanez az eljárás érvényes olyan Vevő esetére, akinek lejárt tartozása           
vagy jogvitája van Eladóval szemben. 
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IV. Megrendelés 

Megrendelés kizárólag írásban történhet, a jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg. 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon munkaidőben ((hétfőtől csütörtökig 9-17        
óra, pénteken 9-16 óra) történik. Amennyiben a megrendelés leadása a munkaidő           
lejárta után történik, annak feldolgozására a következő munkanapon kerül sor. Eladó           
minden esetben e- mailben, vagy telefonon visszaigazolja a megrendelés teljesítésének          
várható időpontját. 

Általános teljesítési határidő a raktáron található termékek esetében 1-2 napon belül,           
míg a raktáron nem lévő termékeket a visszaigazolás szerinti kondíciókkal szállítjuk. 

A Társaság fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására          
részben, vagy teljes egészében. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel          
történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő          
kiegyenlítése esetén a már megfizetett összeg maradéktalanul visszautalásra kerül a          
Vevő részére. 

A Megrendelés csak visszaigazolással keletkeztet kötelmet az Eladó részére. Eladó a           
szállítási határidőket tájékoztató jelleggel visszaigazolja Vevőnak. Eladó a visszaigazolt         
határidőket legjobb tudása szerint igyekszik betartani, de kiköti, hogy Eladónak fel nem            
róható esetleges szállítási késedelem esetén Vevő nem támaszthat semmiféle         
követelést Eladóval szemben. 

Az Eladó vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező áruból a visszaigazolt megrendelés 
alapján leszállítja a megrendelt tételeket. 

Az Eladónak joga van kiszállításkor az adott terméket a forgalmazott          
egységcsomagolás szerinti mennyiségre kerekíteni, még abban az esetben is, ha így a            
mennyiség eltér a visszaigazolásban rögzítettől. 

Az Eladó a részszállítás jogát fenntartja. 

 

V. A megrendelt termék átvétele, próbaüzem 

A megrendelt termékek eladási árát a megrendelés visszaigazolása rögzíti. A nettó           
összegben meghatározott vételárat további, a hatályos előírások szerint általános         
forgalmi adó (ÁFA) terheli, melyet Eladó minden esetben a számlázási szabályoknak           
megfelelően a számlán feltüntet. 

Az ár nem tartalmazza a magyarországi rendeltetési helyre történő kiszállítás költségét,           
ha a szállítás az Eladó által megbízott, vele szerződéses kapcsolatban álló           
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fuvarozó/futár által történik. 

Az átadás átvétel kipróbálást és üzembehelyezést követően történik, a termék          
átvételével a Vevő elfogadja, hogy a termék rendeltetésszerűen működik. 

Az átvétel alkalmával Vevő köteles gondosan átvizsgálni az árut. Amennyiben Vevő           
által megállapítható, hogy az áru a fuvarozás alatt kárt szenvedett, vagy a fuvarozás             
mennyiségi kifogásra adhat okot, úgy köteles haladéktalanul jogérvényesítésre        
alkalmas, írásbeli fenntartással élni (jegyzőkönyv, átvételi elismervényre rávezetett        
záradék, stb.). Az áru átvételét követően, írásbeli fenntartás hiányában a Vevő köteles            
bizonyítani, hogy az áru a fuvarozás alatt szenvedett kárt, vagy a fuvarozás mennyiségi             
kifogásra adott okot. 

Az Eladó a leszállított árukról számlát állít ki, melyet megküld Vevőnek. A fizetés             
módját, határidejét, valamint Eladó bankjának és folyószámlájának adatait a számla          
tartalmazza. 

Az áru ellenértékét tartalmazó számla teljes kifizetéséig a leszállított áru tulajdonjoga           
nem száll át Vevőre, hanem az Eladót illeti. Ennek megfelelően az átvett árut Vevő              
köteles gondosan, szakszerűen őrizni és kezelni. A tárolást Vevő köteles oly módon            
végrehajtani, hogy Eladó tulajdonát képező áru mindenkor azonosítható legyen, az          
egyéb áruktól elkülönüljön, Eladó tulajdonjoga mindenkor kétségtelenül megállapítható        
legyen és a tárolás módja megóvja az árut a károsodástól. 

Lehetőség van az áru ellenértékének banki átutalással előleg fizetéssel történő          
kiegyenlítésére, utánvétes készpénzes fizetésre, rendszeres, illetve régebbi Vevők        
esetén utólagos, banki átutalással történő fizetésre. Amennyiben a számla utólagosan          
kerül rendezésre, a késedelmes fizetés esetére felek késedelmi kamat fizetésének          
kötelezettségét kötik ki, melynek mértéke évi 4%. 

A vevő kizárólag a számla lejárata napjáig emelhet számlakifogást. Eladó írásbeli           
hozzájárulása nélkül nem vonható össze egy adott számlán szereplő követelés más           
jogügylet folyamán keletkezett egyéb számlán szereplő nem jogerős tartozással vagy          
követeléssel, az eladó a vevői beszámítást kizárja. 

Utánvétes fizetési mód esetén a csomag átvételekor az azt kézbesítő alvállalkozónak           
kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazolás          
alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a kézbesített csomag tartalmazza. 

Eladó az általa szállított termékek kereskedelmi minőségi tanúsítását a kapcsolódó          
számlán vagy szállítólevélen történő megjegyzéssel teljesíti. Vevő kifejezett kérésére és          
költségére Eladó vállalja bizonyos termékek mellé gyártói műbizonylat beszerzését is,          
ha Vevő az erre vonatkozó igényét előre, az árajánlat kérésekor jelzi Eladó felé.             
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Műbizonylat utólagos beszerzése nem lehetséges. 

 

VI. Hibás termék 

A leszállított áru átvétele Vevő felelőssége. Amennyiben Vevő az áru átvételekor           
szemrevételezés során nyilvánvaló hibát észlel, arról Eladót írásban haladéktalanul         
értesíti. A minőségi kifogások előterjesztéséhez felek tizenöt (15) napos határidőt          
határoznak meg. 

A hibás terméket a Vevő elkülönítetten, beazonosítható módon köteles tárolni, hogy           
Eladó azt megvizsgálhassa, a kifogás jogszerűségét elbírálhassa. 

Utánvéttel történő teljesítés esetén a csomagot kézbesítéskor a futár előtt kötelező           
megvizsgálni, és esetlegesen a csomagon észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv          
felvételét és ne vegye át a csomagot. E tekintetben utólagos, jegyzőkönyv nélküli            
reklamációt a Társaság nem fogad el. 

Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Eladóval közölni. A              
közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. 

 

VII. Elállás, szavatosság, jótállás 

Elállás: 

Amennyiben a Vevő nem minősül fogyasztónak, a fogyasztó és a vállalkozás közötti            
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1)            
bekezdése szerinti elállási jog nem illeti meg. 

A megrendelt, leszállított és a Vevő által átvett, kifogástalan minőségű áru, akár            
részbeni, Eladó általi visszavételére nincs mód, hacsak felek esetenként ettől eltérő, a            
visszavétel feltételeit meghatározó külön megállapodást nem kötnek. 

Kellékszavatosság: 

A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a           
Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A jogosult kellékszavatossági igénye a         
teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.Vevő köteles a hibát annak            
felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint 15 napon belül közölni Eladóval.            
A Vevő a szerződés teljesítésétől számított egy éven túl kellékszavatossági jogait már            
nem érvényesítheti. 

Megalapozott igény esetén Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági 
igényekkel élhet: 
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Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény              
teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest          
aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban         
képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a hibás teljesítéssel a Vevőnek okozott            
érdeksérelmet is. Ha Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem             
kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az           
Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső            
esetben, ha az Eladó kicserélést, kijavítást nem vállalta, Vevőnek a teljesítéshez fűződő            
érdeke megszűnt – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs            
helye. 

Vevő az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés            
költségét azonban maga viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott              
okot. 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye         
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a              
terméket az Eladótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Vevő             
köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is            
megvolt a termékben. 

A kellékszavatossági kötelezettség kizárólag abban az esetben áll fenn, ha a termék            
szervizelését, javítását az Eladó által megjelölt vállalkozó végzi. Amennyiben a          
terméken nem az Eladó által megjelölt vállalkozó végez karbantartási, javítási          
tevékenységet, úgy a Vevő a kellékszavatosságra vonatkozó jogát elveszíti. 

 

3. Jótállás 

Amennyiben a Vevő nem fogyasztó, és az Eladó által forgalmazott termékek nem            
minősülnek tartós fogyasztási cikknek (az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó          
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt        
termékek), kötelező jótállás hiányában Eladó szerződéses jótállási kötelezettséget nem         
vállal. 

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szállított áruk minősége minden           
esetben megfelel az adott árura vonatkozó szabvány előírásainak, illetve az egyéb           
jogszabályok által előírt, vagy felek által külön szerződésben rögzített minőségi          
követelményeknek. 

A kötelező jótállás vagy fogyasztói szerződés esetén a Vevőt a jogszabályban           
meghatározott fogyasztói jogok illetik meg. A jótállási kötelezettség kizárólag abban az           
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esetben áll fenn, ha a termék szervizelését, javítását az Eladó által megjelölt vállalkozó             
végzi. Amennyiben a terméken nem az Eladó által megjelölt vállalkozó végez           
karbantartási, javítási tevékenységet, úgy a Vevő a jótállást elveszíti. 

A fogyasztó garanciajegyet kap, amely tartalmazza a megfelelő orvoslati lehetőségeket. 

A fogyasztói panaszkezelésre a panaszkezelési szabályzat vonatkozik. 

 

VIII. Adatkezelés és üzleti titok védelme 

A Felek tudomásul veszik, hogy minden olyan tény, adat, és valamennyi, Felek            
működését érintő információ, amelyekről az együttműködésük során tudomást        
szereznek, bizalmas információnak tekintendő. 

Üzleti titok nyilvánosságra hozatala, bármely harmadik féllel történő közlése a          
szerződés súlyos megszegésének minősül. 

Felek kifejezetten üzleti titoknak minősítik, ha a jelen általános adásvételi feltételektől           
eltérő feltételekkel kötnek adásvételi szerződést, így ennek keretében különösen az áru           
árára és a fizetési feltételekre vonatkozó előírásokat. 

A Felek kötelesek megtéríteni a másik Félnek azt a vagyoni és nem vagyoni kárát,              
amelyet a jelen szerződésben meghatározott titokvédelmi kötelezettség megszegésével        
okoznak. 

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladóval kötött szerződésének elfogadásával egyben         
hozzájárul ahhoz is, hogy Eladó Vevő esetleges fizetési késedelme vagy nem           
szerződésszerű teljesítése esetén a követelés behajtását harmadik félre bízza és neki           
Vevő adatait átadja. Eladó kijelenti, hogy ezen eljárást nem tekinti az üzleti titok             
megsértésének, illetve a személyes adatokkal történő visszaélésnek. 

Az adatkezelésre az adatkezelési szabályzat vonatkozik. 

 

VIII. Mögöttes jog és jogviták 

A Felek a közöttük felmerülő, békés úton nem rendezhető jogviták eldöntésére a Pp.             
szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság vagy törvényszék illetékességét kötik          
ki. 

Az ÁSZF egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a szerződés, illetve annak többi            
része érvényben marad. Ahol alkalmazható, az érvénytelen pontok helyébe a          
vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek. 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jogszabályok,          
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így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a             
vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai az irányadóak. 

 

Adatkezelési tájékoztató 
 

Adatkezelő neve, elérhetőségei 

Cégnév: ASTRA LASER Korlátolt Felelősségű Kft. (Székhely: 1173 Budapest,         
Csengőd utca 27., Képviselő: Tihanyi Róbertné, Adószám 23079072-2-42, Cégjegyzék         
szám: Cg.01-09-284542, Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Munkanyelv:       
magyar, Elektronikus elérhetőség: info@lasermachines.eu, Telefonos elérhetőség:      
+36209621620, Honlap: www.lasermachines.eu) 

 

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt          
személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama 

 

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás 

 

Mi az a cookie? 

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A           
cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön          
böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait,          
megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns,          
statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem          
tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó         
azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy           
titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti)             
a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül           
számítógépén. 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az         
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus          
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő       
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik.          
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Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön              
hozzájárulása. 

  

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: nincs külön adatfeldolgozó 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: nincs külön adatfeldolgozó 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes          
adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult. 

 

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység 

 

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         
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megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó         
hozzáférhetetlenné válás ellen. 

 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti: 

- a tájékoztatáshoz való jog, 

- az adatok helyesbítéséhez való jog, 

- az adatok törléséhez való jog, 

- az adatok zárolásához való jog, 

- a tiltakozás joga. 

 

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes           
adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő          
alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt           
a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá –          
amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból              
kapják vagy kapták meg az adatokat. 

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait            
helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. 

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő           
legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az               
Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha             
az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes            
adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben). 

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges             
törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig             
kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre           
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy         
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező        
adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; 
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- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül –              
közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de            
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést         
hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés,            
zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25            
napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a           
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

 

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 bírósághoz fordulhat.  

 

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés 

 

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell          
jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. 

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása 

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A           
honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított        
adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a          
korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon. 
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