Általános szerződési feltételek
Általános tudnivalók webáruházunkkal kapcsolatban.
Jelen szabályzat a www.bodomeheszet.hu webáruház internetes értékesítésére vonatkozó vásárlási feltételeket,
valamint a vásárlással létrejövő szerződés fontos szabályait tartalmazza.
A Webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy jelen Szabályzatot külön értesítés és indoklás nélkül
bármikor megváltoztassa minden külön indoklás nélkül, és a Felhasználó saját joga, hogy ezen szabályzatot elfogadja,
és a változásokat nyomon követi. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szabályzat módosításának
elfogadását jelenti.
FIGYELEM! Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt
szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a
Szolgáltatás működtetését.

A vásárlás menete.
RENDELÉS:
A webáruházban történő vásárláshoz regisztráció szükséges! A Felhasználónak a böngészés során van lehetősége az
áruház termékei közt választania. A „Kosárba” ikonra történő kattintással virtuális vásárlói kosárba kerül(nek) a
termék(ek) és megjelenik a kosár aktuális tartalma. Itt a mennyiség bármikor módosítható vagy a kosárba helyezett
termék törölhető. Itt látható a termék listaára, az esetleges kedvezményes, adott vevőre szabott érvényes ár is. A
böngészés ezt követően tetszőlegesen folytatható. A kosár tartalma folyamatosan nyomon követhető és bármikor
módosítható, törölhető. Ha a böngészést a Felhasználó befejezte, akkor a Vásárlás megkezdésére kattintva láthatja a
teljes megrendelést. Amennyiben a Felhasználó változtatni szeretne, úgy a Vissza gombra kattintva ezt még megteheti.
Ha már nem kíván módosítani, úgy a Megrendelés-re kattintva a rendelés automatikusan továbbításra kerül a
webáruháznak. A rendelés akkor kerül rögzítésre , ha megjelenik a "rendelését rögzítettük" szöveg, valamint
megérkezik a Vásárló által megjelölt e-mail címre az automatikus üzenet, mely nyugtázza, hogy a megrendelés eljutott
a webáruház részére. A rendelés rögzítését követően még a rendelés beérkezésének napján, vagy legkésőbb az azt
követő első munkanapon a webáruház e-mail útján elküldi a megrendelés visszaigazolását. Abban az esetben, ha a
visszaigazolás nem érkezne meg, akkor a Vásárlónak lehetősége van webáruház ügyfélszolgálatán felvilágosítást
kérnie:
info@bodomeheszet.hu címre küldött levél útján
telefonon munkanapokon reggel 8.00 és délután 18.00 között (Tel.: +36-30/522-0184).
RENDELÉS MENETE RÉSZLETESEN:
Regisztráció, vagy regisztráció nélkül is megvásárolhatja a kosárba tett termékeket.
Tisztelt Ügyfelünk!
A méhpempő rendelésekor mindenképpen tartsa szem előtt, azt, hogy a rendelése a kiszállítást követően NEM
LEMONDHATÓ, ugyanis egy gyorsan romlandó termékről van szó, és amennyiben Ön ezt nem veszi át, a visszajutás
ideje alatt – még visszakerül a feladóhoz – a termék megromlik, és Ön ezáltal szándékos kárt okoz méhészetünknek.
Amennyiben mégis megrendeli ezen terméket, mi elektronikusan, és telefonon is tájékoztatni fogjuk Önt a szállítás
várható időpontjáról. Ez lehet, email, telefonhívás, és SMS és email is.
Ennek ellenére, amennyiben Ön mégis úgy dönt, hogy a megrendelt terméket nem veszi át a futártól, a Méhészetünket
ért kárt, Öntől jogi úton fogjuk visszaperelni!
Ezen intézkedést sajnos olyan vásárlók miatt kellett bevezetni, akik sajnos képtelenek voltak elolvasni a rájuk
vonatkozó ÁSZF ezen részét.
A kiválasztott termékeket, a kosárba rakva rendelheti meg, a rendelés véglegesítésével. Amennyiben a kiválasztott árut
megrendelte, kapni fog egy e-mailt, amiben szerepelni fog a kiválasztott áru. A rendelés visszaigazoló e-mail a szállítási
költséget nem tartalmazza, így a szállítási díjról lentebb tud tájékozódni. Ha a rendelésről vagy a kiválasztott áruhoz
tartozó szállítási díjról kérdése lenne, bátran forduljon a webáruház üzemeltetőihez, amit az info@bodomeheszet.hu
címen érhet el.
ÁR:
Az eladási ár mindig a kiválasztott termék mellett kerül feltüntetésre, magyar forintban értendő és a Magyar
Köztársaság területén érvényes. A jelzett fogyasztói ár minden esetben tartalmazza az ÁFA-t, de a szállítási költséget
nem. A szállítási költség külön tételként lesz feltüntetve.
Az árváltozás jogát fenntartjuk.
Árváltozás esetén, a változást megelőzően feladott megrendelésben szereplő régi - változást megelőző - ár az
érvényes, és az kerül felszámításra.
A webáruház üzemeltetője az interneten keresztül értékesített termékekre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja a termék
vételárának és az ahhoz tartozó szolgáltatásnak –csomagküldő - teljes kiegyenlítéséig, pénzügyi teljesítéséig. A
vételár, illetve díj kiegyenlítésekor a tulajdonjog, ill. a jogosultság átszáll a Vásárlóra.
A honlapon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, a honlap tulajdonosának részéről nem minősül nyilvános
ajánlattételnek! Megrendelési igény esetén, a megrendelt terméket visszaigazoljuk a pontos vételárral és a szállítási
feltételekkel.
FIZETÉSI MÓD:
Utánvéttel: (átvételkor a futárnak fizetendő):
A megrendelt termék, valamint a kiszállítás költsége csomagküldő szolgáltatás igénybevétele esetén a termék
kiszállításakor, egészen pontosan az átvételkor kerül megfizetésre, készpénzben a futárnak átadva , átvételi
elismervény kézhezvétele, illetve a csomag átadásával egyidőben.
Előre utalással:
A megrendelt termék, valamint a hozzá tartozó csomagküldési díj banki előre utalással is kiegyenlíthető. Ebben az
esetben az utalás a megrendelés visszaigazolás megérkezését követően indítható. A megrendelés visszaigazolás
tartalmazza az összes adatot és információt, mely az utalás teljesítéséhez szükséges. Az utalás megjegyzés rovatában a
megrendelés visszaigazolás számát fel kell tüntetni. A megrendelt termék kiszállításáról a webáruház csak és kizárólag
a teljes vételár és a csomagküldési díj együttes megfizetését követően intézkedik. A megrendeléshez tartozó teljes
pénzügyi rendezés alatt a webáruház a visszaigazolásban megadott számlaszámra (visszaigazolási számmal ellátott)

megérkezett és jóváírt teljes összeget érti (vételár +csomagküldési díj).
Paypal fizetés is lehetséges webáruházunkban.
SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ, SZÁLLÍTÁS, ÁTVÉTEL:
Szállítási határidő:
A webáruházunkban lévő termékek esetén a szállítási határidő átlagosan 1 munkanap, a 14 óra elött leadott rendelések
esetén. A méhpempő rendeléseket csak hetente egyszer szerdán adjuk át a futárszolgálatnak (GLS) aki a felvett
termékeket a rá következő munkanpon szállítja. A kézbesítés előtt a futár hívni fogja Önt telefonon, így kérjük, hogy a
kézbesítés napján mindenképp tartsa magánál a regisztrációkor megadott telefont.
Amennyiben termékünk, nem raktáron hanem rendelhető státuszban van a rendelésről, és a szállítás lehetséges
időpontjáról telefonon, vagy e-mail-ben értesítjük.
A raktáron lévő termékek szállítási határideje, utánvétes csomagküldés igénybevétele esetén, rendelés, és a
visszaigazolástól számított max. 5 munkanap. Fizetési módként előre utalás választásakor a megrendelt termékek
szállítási határideje maximum 3 nap, amennyiben a megrendelés és a fizetésbeli teljesítés között nem telik el 1
munkanap.
Személyes átvétel választása esetén a kiválasztott termék azonnal elvihető.
Mindegyik szállítási és átvételi mód esetén a rendelés visszaigazolásunk szerinti határidő az írányadó.
SZÁLLÍTÁS:
A megrendelt termékek kiszállításáról az esetek 100%-ban az GLS gondoskodik.
ÁTVÉTEL:
A kiszállítás Hétfőtől-Péntekig történik. A Vásárlónak átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt
terméket szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben
megfelel(nek) a megrendelésének. Hiánytalan teljesítés esetén az átvételt a Vásárló aláírásával köteles elismerni. Ezt
követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat a webáruháznak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben a
rendelés átvételekor a szállítmányon (dobozokon) sérülést talál, úgy a szállító cég átvételi dokumentumán
(szállítólevél) a sérülést fel kell tüntetni, illetve jegyzőkönyvet kell felvetetni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor
a szállítmány kibontása után talált sérült termékekre vonatkozó reklamációját a webáruház nem fogadja el.
Esetleges kifogását a Vásárlónak 3 napon belül jeleznie kell az info@bodomeheszet.hu e-mail címen. Amennyiben a
Vásárló az előzetesen egyeztetett időpontban a kiszállított terméket nem veszi át, a sikertelen, illetve az ismételt
kiszállítás költsége is a Vásárlót terheli.
GLS, FUTÁR ÉS EGYÉB SZÁLLÍTÁSI DÍJJAK:
A kiválasztott terméket a jelenleg hatályos futár feltételeknek megfelelően tudjuk szállítani.
Webáruházunkból, csak regisztrált felhasználók tudnak vásárolni.
Visszatérő vásárlóinknak, 20Kg rendelés fölötti mézvásárlás esetén a futár díjat átvállaljuk.
/Visszatérő vásárlóknak tekintjük, azon felhasználókat akik legalább 10 alkalommal már rendeltek webáruházunkból!/
Futárszolgálat:
Csak abban az esetben választható, ha rendelkezik élő, elérhető mobiltelefon számmal.
Bruttó szállítási költsége futárnak történő fizetés esetén
Előre utalás estén:
0 - 1 Kg - 1390Ft / csomag - kivéve a méhpempő, ez egységesen 1790Ft
1 - 5 Kg - 1690Ft / csomag - kivéve a méhpempő, ez egységesen 1790Ft
5 - 10 Kg - 1990Ft / csomag - kivéve a méhpempő, ez egységesen 1790Ft
10Kg fölött egyedi szállítási díj, felhívjuk telefonon!
Utánvétes szállítás estén:
0 - 1 Kg - 1690Ft / csomag - kivéve a méhpempő, ez egységesen 1790Ft
1 - 5 Kg - 1790Ft / csomag - kivéve a méhpempő, ez egységesen 1790Ft
5 - 10 Kg - 1990Ft / csomag - kivéve a méhpempő, ez egységesen 1790Ft

10Kg fölött egyedi szállítási díj, felhívjuk telefonon!
A szállítás díjja autómatikusan nem adódik hozzá a kiválasztott termékek árához. Amennyiben ezen leírás alapján nem
tud eligazodni, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy mail-ben /info@bodomeheszet.hu/, vagy telefonon/+3630/522-0184/.
A kiválasztott terméket a választott szállítási módhoz kapcsoltan 24-78 órán belül átveheti.

A böngészés webáruházunkban.
Regisztráció nem szükséges a webáruház termékeinek megtekintéséhez, illetve ahhoz, hogy azokról bővebb
információt kapjon a Felhasználó, esetleg tájékozódjon azok árairól. Ebben az esetben személyes adatok megadása sem
szükséges. A webáruház böngészése közben kiválasztott termékek egy átmeneti tárolóba (kosárba) kerülnek, és az
adatok megadásával a kosárban lévő termékek azonnal megrendelhetőek. Érvényes webáruház megrendelést pontos
szállítási és számlázási adatok megadásával lehet feladni. Ezt a kosárból továbblépve teheti meg a Felhasználó.

A regisztráció menete:
A www.bodomeheszet.hu webáruházban regisztrált / és regisztráció nélküli felhasználók vásárolhatnak!
A regisztráció ingyenes, a vevő adatszolgáltatása pedig önkéntes. A regisztrációkor csak azon legszükségesebb adatok
kerülnek megadásra, melyek a vásárlás és a megvásárolt termék célba juttatásához feltétlenül szükségesek. A
megadott adatokat a www.bodomeheszet.huüzemeltetője bizalmasan kezeli. A Vásárló a regisztráció során elfogadja
jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek veszi, valamint hozzájárul ahhoz, hogy adatait a
www.bodomeheszet.hu saját marketing céljaira felhasználhassa. A Vásárló felelősséggel tartozik a regisztrációban
megadott adatokért. Hamis adatok rögzítése az eladó szándékos megtévesztésének minősül, annak jogi
konzekvenciáival együtt. A www.bodomeheszet.huüzemeltetője jogosult visszautasítani bármely regisztrációs igényt,
amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon, vagy az adatokból, illetve a
körülményekből arra következtethet, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. Sikeres
regisztrációról a www.bodomeheszet.hu üzemeltetője email útján visszaigazolást küld. A webáruház üzemeltetője
jogosult a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve vásárlás esetén) a felhasználó,
vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel. Regisztrált felhasználó regisztrációját
bármikor megszüntetheti. A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó
szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el vásárláskor.
A webáruházban történő vásárlás esetén a Vevő érvényes szerződést köt az adott termék megvásárlásra. A webáruház
és a szerződés, valamint a mézről adott tájékoztatás, egyéb információkkal kapcsolatos kommunikáció nyelve magyar.
A webáruház sikeres regisztrációt követően adatait tárolja, így legközelebbi vásárláskor elegendő, ha a Felhasználó
nevét és jelszavát adja meg.
FIGYELEM! Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több
alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja.
Amennyiben a Felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a
Felhasználó köteles a változásokat a regisztrációval létrejövő, a Felhasználó nevét, jelszavát és e-mailcímét tartalmazó
adatbázisában (Fiók) rögzíteni. Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a Fiókjukkal összefüggésben végzett
valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen
jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. Az Üzemeltető nem vállal
felelősséget a felhasználói jelszavak vagy Fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából
eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy Fiókjának illetéktelen
használatával az Üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
Felhasználó kérheti regisztrációjának megszüntetését. Ezt a felhasználói nevének és a regisztráció során megadott email címének megadásával, az info@bodomeheszet.hu e-mail címre küldött levélben teheti meg. Üzemeltető vállalja,
hogy a levél beérkezésétől számított következő munkanapon megszünteti a Felhasználó Fiókját.

Termékeink.
A megvásárolni kívánt termék jellemzőit részletesen, a konkrét árucikkre vonatkozó kép mellett lévő információkból
ismerheti meg. A felsorolt jellemzők tájékoztató jellegűek! Az esetleges hibákért, elírásokért felelősséget a webáruház
üzemeltetője nem vállal, illetve a mindenkori változtatás jogát fenntartja. A webáruház üzemeltetője kiemelt hangsúlyt
fektet arra, hogy a honlapon megjelenő fotók minősége magas színvonalú legyen. Ezen erőfeszítések ellenére az adott
esetben látható színek eltérhetnek a valóságtól, mivel azok nagymértékben függnek a felhasználó által használt
monitortól, illetve annak beállításától. A webáruház üzemeltetője az ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem
vállal.
A www.bodomeheszet.hu webáruház oldalán megjelenő termékek a készlet erejéig vásárolhatók meg, illetve állnak a
Vásárlók rendelkezésre!
A nem teljesíthető rendelésről a Felhasználó a megrendelés beérkezését követően még aznap vagy legkésőbb a
következő munkanapon külön értesítést kap.

Felelőség korlátozása.
A www.bodomeheszet.hu webáruházban való vásárlás feltételezi, hogy a Vásárló birtokában van az internet nyújtotta
lehetőségeknek és azok korlátainak, melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös tekintettel a technikai
teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
A www.bodomeheszet.hu semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább felsorolt pontokban
foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért, s emiatt bekövetkezhető érdeksérelemért, bármilyen okból is
következtek be:
• az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat. (pl. vírus.)
• bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését, a
kapcsolatfelvételt és a vásárlást.
• bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
• bármely, papír, vagy elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése.
• bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése.
• bármilyen program, illetve technikai hibából bekövetkezett esemény következményei.
A www.bodomeheszet.hu üzemeltetője nem vonható felelősségre vis maior esetén vagy bármilyen olyan dologgal
kapcsolatos eseményért, ami nem az irányítása alatt áll, s amire közvetlen ráhatása nincs. A www.bodomeheszet.hu
üzemeltetője nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a
webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A kapcsolódás és a vásárlás minden esetben a Vásárló
felelősségére történik. Mindenkor a Felhasználó, illetve a Vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a
számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Az üzemeltető szabadon megváltoztathat bármely árat, határidőt, melyek
mindenkor a webáruház honlapján történő megjelenéskor életbe lépettnek tekintendők. Abban az esetben, ha a vásárló
bármilyen formában megsérti jelen vásárlási szabályzatot a www.bodomeheszet.hu üzemeltetője szabadon
érvénytelennek nyilváníthatja a regisztrációt, vásárlást. Ebben az esetben a Vevő semmiféle kártérítésre igényt nem
tarthat, és semmiféle jogorvoslatnak sincs helye. Akciós árral szereplő vagy csökkentett értékű termékeink mindig
raktárkészletünk erejéig érvényesek, ide értve az olyan akciós termékeket is, amikor a kedvezmény nem (csak) az
árban hanem egy termékhez adott esetleges ajándék formájában jelentkezik.
A bemutatott termékek jellemzőit részletesen, a konkrét árucikkre vonatkozó kép mellett lévő információkból ismerheti
meg. A felsorolt jellemzők tájékoztató jellegűek! Az óra gyártói, így következésképen a webáruház is fenntartja az
értesítés nélküli változtatás jogát! Az esetleges hibákért, elírásokért felelősséget a webáruház üzemeltetője nem vállal,
illetve a mindenkori változtatás jogát fenntartja. A webáruház üzemeltetője kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a
honlapon megjelenő fotók minősége magas színvonalú legyen. Ezen erőfeszítések ellenére az adott esetben látható
színek eltérhetnek a valóságtól, mivel azok nagymértékben függnek a felhasználó által használt monitortól, illetve
annak beállításától. A webáruház üzemeltetője az ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal.
Amennyiben a megvásárolni kívánt termék bármely adata, tulajdonsága, mérete kifejezetten fontos Önnek, úgy kérjük,
azt jelezze felénk. Az oldalunkon feltüntetett információknál minden esetben maximálisan törekszünk a legpontosabb
bemutatásra, leírásra, de külön igény esetén egyébb részletekre is kitérünk, illetve külön is ellenőrizzük az Önnek

fontos adatot.
A www.bodomeheszet.hu webáruház oldalán megjelenő órák a készlet erejéig vásárolhatók meg, illetve állnak a
Vásárlók rendelkezésre!
Jóllehet a www.bodomeheszet.hu üzemeltetője a webáruház készletét, a megvásárolható órák listáját folyamatosan
ellenőrzi, aktualizálja, mégis előfordulhat, hogy a Felhasználó által kiválasztott és kosárba helyezett óra időközben
elfogyott vagy egyidejűleg több Felhasználó által is kiválasztásra kerül. Ez utóbbi esetben a megrendeléseket időrendi
beérkezésük sorrendjében teljesíti a szolgáltató a készlet erejéig. A nem teljesíthető rendelésről a Felhasználó a
megrendelés beérkezését követően még aznap vagy legkésőbb a következő munkanapon külön értesítést kap.
A honlap tulajdonosa, üzemeltetője, illetve megbízottja fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor
szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül. A honlapon
feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, a honlap tulajdonosának részéről nem minősül nyilvános ajánlattételnek!

Adatvédelmi, adatkezelési szabályzat.
A www.bodomeheszet.hu webáruházban a vásárlás regisztrációhoz kötött, melynek során a megrendelés teljesítése
érdekében személyes adatok megadására is szükség van.
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba
hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során
mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető
azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai,
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
A Felhasználó a regisztrációval hozzájárulását adja ahhoz, hogy a www.bodomeheszet.huwebáruház a megadott
személyes adatokat a jelen szabályzatban meghatározott módon kezelje. A kezelés alatt az üzemeltető az adatok
összegyűjtését, rendszerezését és tárolását érti. Azokat semmilyen körülmények között nem módosítja, és nem hozza
nyilvánosságra. A regisztráció során megadott adatokat az újabb megrendelés könnyebb lebonyolítása érdekében a
rendszer tárolja, így legközelebb elegendő, ha a Felhasználó a már regisztrált felhasználónevével és jelszavával
jelentkezik be a webáruházba, és a személyes adatokat a rendszer ezek alapján hívja elő. Amennyiben a Felhasználó
jelszavát elfelejtette, úgy kérésére a megadott e-mail címre azt az üzemeltető elküldi. A www.bodomeheszet.hu, mint a
regisztrált felhasználók adatainak felelős kezelője, mindent elkövet annak érdekében, hogy a rendelkezésére bocsátott
adatok kezelésénél, annak minden fázisában megfeleljen a jogszabályoknak. A személyes adatok megszerzése és
feldolgozása során különös gondot fordít az 1992. évi LXIII.Tv. Adatvédelmi Törvény vonatkozó rendelkezéseinek
betartására.
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www.bodomeheszet.hu üzemeltetője számára kiemelt fontosságú a rendelkezésére bocsátott személyes adatok
védelme. Ennek megfelelően a www.bodomeheszet.hu elkötelezi magát, hogy a Felhasználók, és Vásárlók adatait a
mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat betartva kezeli, és ez által hozzájárul a biztonságos internetes vásárlás
lehetőségének megteremtéséhez. A megrendelések teljesítéséhez szükséges, alvállalkozók részére történő
adatszolgáltatást leszámítva, a www.bodomeheszet.hu az általa kezelt adatokat harmadik félnek nem adja át. Az
alvállalkozók a www.bodomeheszet.hu által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak
felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni. Az adatvédelmi törvény (1995. évi CXIX. Tv.) értelmében
tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a www.bodomeheszet.hu csak a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás
lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges tevékenységéhez és saját direkt marketing céljára használja fel. A
www.bodomeheszet.huüzemeltetője kijelenti, hogy a Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt,
tényt bizalmasan kezel. A Felhasználói adatokba kizárólag a www.bodomeheszet.huüzemeltetőjének erre jogosított
munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) az
üzemeltető harmadik fél számára nem szolgáltatja ki. Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Felhasználó személyes
adatait a webáruházban történő vásárlás teljesítéséhez szállító partnerei számára átadja. A Szolgáltató minden tőle
elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok
megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terrorvagy bűncselekmény esetén. Bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása,
illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a www.bodomeheszet.hu üzemeltetőjét (Be. 71. §). Ez
esetben a www.bodomeheszet.hu üzemeltetője a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok
körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. A www.bodomeheszet.hu által tárolt személyes adatait a Felhasználó
bármikor ellenőrizheti, azokat bejelentkezés után módosíthatja, illetve bármikor kérheti azok törlését. Az erre irányuló
igényét az info@bodomeheszet.hu e-mail címre a felhasználóneve és jelszava feltüntetésével elküldött levél útján
kérheti, és az üzemeltető által tárolt személyes adatok az e-mail beérkezését követő munkanapon törlésre kerülnek.
Amennyiben a Felhasználó kérése ellenére nem kerülnek törlésre a személyes adatok, úgy joga van a Felhasználónak
bírósághoz fordulni.
A www.bodomeheszet.hu üzemeltetője egyben tájékoztatja Felhasználóit, hogy az ún. Cookie-technológia
használatával lekövetheti az utat, amelyen keresztül a Felhasználó a weboldalhoz eljutott annak érdekében, hogy a
weboldalon folyó felhasználói tevékenységet figyelemmel kísérje. Ezen technológia alkalmazása során semmiféle adat
nem kerül tárolásra, felhasználásra, vagy továbbításra az egyéni felhasználókról.

A vásárló elállási joga.
A visszavásárlási feltételek a fogyasztóvédelmi törvények szerint a webáruházunkban kapható termékeket az
élelmiszeriparba sorolja be, így ezekre a termékekre nem vonatkozik a visszavásárlási garancia.
Webáruházunk üzemeltetői azonban biztosítanak a kedves vásárlóknak visszavásárlási feltételt az alábbi lehetőségek
alapján.
Amennyiben ön már megrendelte a terméket, és meg is kapta, de még az eredeti csomagolásából nem bontotta ki, a
csomagolás sértetlen, azaz tovább értékesíthető, visszavásároljuk öntől. A visszavásárlásnál, csak a termék árát
térítjük meg a postai, vagy a futárdíjat nem. A visszaküldésről a vásárlónak kell gondoskodnia, saját költségen.
Utánvétes / portós csomagot NEM áll módunkban visszavásárolni.
Amennyiben sérült a csomagolás NEM ÁLL módunkban visszavásárolni a már megrendelt terméket.

Szerzői jogok.
A www.bodomeheszet.hu internetes webáruház üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy üzletszabályzatát, az interneten
történő vásárlás feltételeit bármikor indoklás és külön értesítés nélkül egyoldalúan megváltoztassa. A módosítások a
közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. A www.bodomeheszet.hu internetes webáruház
üzemeltetője megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes
legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy
esetleges adatvesztést okoz. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek a Polgári Törvénykönyv és a Távollévők
között kötött szerződésekről szóló rendelet idevonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog
gyakorlása
Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása
Kizárólag azon termékekre érvényes ami a webáruházunkban kapható, NEM élelmiszer ipari termékekről van szó. A fogyasztó a
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is
letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén
Az Eladó visszatérítési kötelezettsége
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való
tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget,
ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem
vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a
fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a
visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó
által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t
felelősség nem terheli.

Többletköltségek
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles
visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési
kötelezettségünk.

Visszatartási jog
Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy
kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy
portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
A termék visszaszolgáltatása
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de
legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék
átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a
határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése
A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés
megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára
megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege
alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos
összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye
figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért
A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból
eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható
Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1)
bekezdésében foglalt esetekben:
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 meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) 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;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után
nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) 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;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási
vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást
követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) 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;
m) 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.

Adatkezelés.
Adatkezelő
Név: Bodó József Attila
Székhely: 3400 Mezőkövesd, alma u. 39
Levelezési cím, panaszkezelés: 3400 Mezőkövesd, alma u. 39.
E-mail: doktorovics@doktorovics.hu
Telefonszám: +36305220184
Weboldal: http://www.doktorovics.hu

Tárhelyszolgáltató
Név: BLAZEARTS KFT.
Levelezési cím: 6090 Kunszentmárton Damjanich utca 36. 1. em. 8.
E-mail cím: info@forpsi.hu
Telefonszám: (76) 550 174

A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása.
A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása
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) 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 cookie-k (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:
Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a
böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven
felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.
Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.
Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.
Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.
Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot.
Élettartama 365 nap.
Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.
Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e
rendelése). Élettartama 30 nap.
Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.
Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.
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.
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k
törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Safari: https://support.apple.com/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:

Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése.
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 fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.
törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti
adatkezelés].

A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok
A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos
informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.
Kezelt adatok
A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.
Az adatkezelés időtartama
A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését
követő elévülési ideig kerül tárolásra.
Az adatkezelés jogalapja
A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

Marketing célú adatkezelések
A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés
Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés
a) pont szerinti adatkezelés]

A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés
Kezelt adatok
Név, Cím, telefonszám, mailcím
Az adatkezelés időtartama
A hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel során ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)
pont szerinti adatkezelés]

Remarketing
Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.
Kezelt adatok
A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.
Az adatkezelés időtartama
Az adott cookie adattárolási 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].

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +3629886670
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com
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.

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: Bodó József Attila Egyéni Vállalkozó
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 3400 Mezőkövesd, alma u. 39.
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: +36305220184
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: info@bodomeheszet.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó
az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatfeldolgozó megnevezése: Pázmándi József
Az adatfeldolgozó székhelye: 1139 Budapest, Hajdú utca 15. 3/20.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36705223692
Az adatfeldolgozó e-mail címe: pazmandi.jozsef@gmail.com
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek
során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2)
bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás.
Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése: RLB-60 Bt.
Az adatfeldolgozó székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 37-347475, 37-540279 30-6206060
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@rlb.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során
az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének
megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése: PayPal
Az adatfeldolgozó székhelye: San José, Kalifornia, Egyesült Államok
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 00 1 402-935-2050
Az adatfeldolgozó e-mail címe: paypal@paypal.com
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az
Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés.
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.
2018. május 25. napja előtt regisztrált NAIH szám:
Adatvédelmi nyilvántartási szám: 2104399/2014/N

onlinePénztárca.hu
Online Pénztárca
Az Online Pénztárcába jóváírt kuponokat a Vásárló az adott rendelés teljesítése után, mindig csak a következő vásárlások során
használhatja fel, mint egy utólagosan kapott kedvezményt. A Vásárló a következő vásárláskor kizárólag a korábbi fiókadataival
belépve (e-mail cím, titkos kód) 10.000 Forintonként 500 Ft értékű kupont válthat be.
A kuponok nem járnak le, nem veszítik el értéküket, korlátlan ideig partnereinknél felhasználhatók. Partnereink mindenkori
elérhetősége a https://www.onlinepenztarca.hu oldalon megtekinthető.
A beváltás feltételei:
A kupon értékhatártól függetlenül felhasználható (10.000 Ft feletti végösszegű megrendelésekre).
A kupon készpénzre nem váltható át.
A kupon más kedvezménnyel, egyedi árral össze nem vonható.
A Vásárló megrendeléskor köteles jelezni a beváltási szándékát, más esetben a kupont sajnos nem tudjuk elfogadni. (Amennyiben
online rendel, ezt a lehetőséget a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani.)
Készülék cseréje esetén az onlinePénztárcával való fizetés kizárólag a különbözetre vehető igénybe.
A vásárló hozzájárul a megrendelés elküldésével, hogy ha nem található meg az onlinePénztárca rendszerébe, automatikusan
átkerülnek az onlinePénztárca adatbázisába a szolgáltatások minőségének javítása érdekében. A vásárló a vásárlással hozzájárul,
hogy az onlinePénztárca egy aktiváló emailt küldjön a vásárláshoz megadott email címre.

Kibocsájtás esetén a következő adatok kerülnek az onlinePénztáchoz:
- Email cím
- Vezetéknév
- Keresztnév
- Irányítószám
- Esetleges kibocsájtás esetében az onlinePénztárca kibocsájtó kampányának megfelelő onlinePénztárca összeg.
- Megrendelés azonosító
Az onlinePénztárcából való fizetés csak azon felhasználó számára lehetséges, aki aktív tagja az onlinePénztárcának. Ez esetben az
email cím, a fizetett összeg és a rendelési azonosító, Keresztnév kerül az onlinePénztárcához.
Az átkerült adatokat kibocsájtás esetében a rendelést követően 2 hét múlva a fiók aktiválásának hiányában automatikusan töröljük A fiók aktiválása nélkül a megadott email címre az aktiváló emailen kívül semmilyen marketing és egyébcélú email nem kerül
küldésre.
Az adattovábbítás célja:
Ügyfelek és a Partnerek felé történő, az Online Pénztárca Programba történõ regisztráció során, adatmódosítás és kiegészítés,
valamint kedvezményekkel kapcsolatos tranzakciókkal összefüggő információ-szolgáltatás;A Szolgáltatás működtetése,
reklamációkezelés, visszaélések ellenőrzése és a Szolgáltatás rendeltetésszerű működésének felügyelete;

