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A GDPRWEBARUHAZAKNAK.HU WEBOLDAL
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Tisztelt Látogatóink!

Üdvözöljük Önöket a BÁRDOS ATTILA e.v. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon.
Kérjük, hogy az oldal használata előtt alaposan olvassák el Általános Felhasználási Feltételeinket,
(továbbiakban: ÁFF) és Adatvédelmi Szabályzatunkat, amelyekben minden szükséges információt
megtalálnak a személyes adataik kezelésével kapcsolatosan. Amennyiben az átolvasást követően mégis
maradt megválaszolatlan kérdésük, kérjük, hogy a mielőbbi segítségnyújtás érdekében az ÁFF-ben és az
Adatvédelmi Szabályzatban is feltüntetett elérhetőségeinken keresztül lépjenek velünk kapcsolatba.
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a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.)
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (a továbbiakban: Grtv.)
a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (továbbiakban: Pp.)
a számvitelről szóló 2000. évi C törvény (továbbiakban: Számvtv).
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Jelen ÁFF 2019. május 20. napjától hatályos. Az ÁFF nyelve: Magyar. Jelen ÁFF-ben nem
szabályozott kérdésekre és az ÁFF értelmezésére az alábbi jogszabályok rendelkezései irányadóak:

I. A weboldalon használt fogalmak, meghatározások
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ÁFF: Általános Felhasználási Feltételek. A Szolgáltatónak és a Látogatónak a jogait és kötelezettségeit,
továbbá a weboldal használatának feltételeit magában foglaló szabályzat.
Adatvédelmi Szabályzat: A Szolgáltató személyes adatokra vonatkozó adatkezelési elveit, szempontjait
rögzítő és azokat az érintettek részére ismertető – külön okiratba foglalt és az alábbi linkre
(http://www.gdprwebaruhazaknak.hu/DOC/adatvedelmi_tajekoztato.pdf) kattintva elérhető – dokumentum.

ak

Szolgáltató: a www.gdprwebaruhazaknak.hu internetes címen keresztül elérhető weboldal üzemeltetője. A
Szolgáltató, valamint a részére tárhelyet biztosító Tárhelyszolgáltató adatai, elérhetőségei a következő II.
pont alatt megtekinthetők.
Látogató: A webáruházat böngészési céllal felkereső természetes személy.
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II. A Szolgáltató és a Tárhelyszolgáltató adatai

Szolgáltató:
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Név: BÁRDOS ATTILA PÉTER e.v.
Vállalkozói nyilvántartási szám: 31591482
Székhely: 3300 Eger, Malomárok utca 13. (postai úton történő elérhetőség)
Adószám: 66087096-2-30
Statisztikai számjel: 66087096620923110
Elektronikus – kifejezetten a Látogatókkal való kapcsolattartásra szolgáló elektronikus –
elérhetőség: info@gdprwebaruhazaknak.hu
Telefonos elérhetőség: +36 (30) 352-36-29 (normál díjszabással hívható, munkanapokon 9-17 óráig)

Tárhelyszolgáltató:
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III. Általános információk
Kedves Látogatóink!
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1. Weboldalunkat kifejezetten azon webáruházak üzemeltetőinek részére hoztuk létre, akik meglévő
webáruházukat szeretnék a hatályos jogszabályoknak megfelelően üzemeltetni, ezáltal a szükséges
tájékoztató dokumentumokat elkészíttetni.
2. A weboldalon található tartalmak kizárólag tájékoztató jelleggel szerepelnek, azok nem minősülnek
hivatalos ajánlattételnek. Szolgáltató lehetőséget biztosít Látogató részére egyedi árajánlat illetve
tájékoztató igénylésére, ehhez azonban Látogató köteles a kért kapcsolatfelvételi adatokat
hiánytalanul megadni.
3. A Szolgáltató a weboldal böngészését, a feltöltött tartalmak megtekintését Látogató számára a
weboldalon történő előzetes és kötelező regisztráció nélkül biztosítja.
4. A Szolgáltató bármikor egyoldalúan jogosult az ÁFF módosítására. A módosított ÁFF a weboldalon
történő közzétételt követően lép hatályba és a közzétételt követően kötelező a Szolgáltatóra és a
Látogatóra egyaránt. A módosított ÁFF-et a Szolgáltató köteles a weboldalon a hatálybalépés előtt
legalább 5 nappal közzétenni és erre külön felhívni a Látogató figyelmét.
5. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalt bármikor karbantartsa, korszerűsítse,
fejlessze stb. (továbbiakban: karbantartás). A Szolgáltató a karbantartási tevékenységeit a Látogató
legrövidebb ideig történő zavarása mellett igyekszik elvégezni. A weboldal karbantartása, érdekében
végzett Szolgáltatói tevékenységekkel összefüggésben, azok időtartamára a Látogató tudomásul
veszi, hogy ezekben az esetekben az oldalhoz történő hozzáférése korlátozott, vagy adott esetben az
oldal egyáltalán nem elérhető. Jelen pontban rögzített karbantartási tevékenységekről a Szolgáltató
nem köteles előzetesen tájékoztatni a Látogatókat.
6. Amennyiben az ÁFF valamely pontja érvénytelennek vagy hatálytalannak minősülne az a szabályzat
további pontjainak érvényességét, ill. hatályosságát nem érinti.
7. A weboldal használatának feltétele az ÁFF és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása és a
személyes adatkezelésekhez történő hozzájárulás.
8. A Szolgáltató által kapcsolattartásra megadott telefonszámok hívása nem minősül emelt díjas
hívásnak.
9. A Szolgáltató folyamatosan törekszik a webáruházban feltüntetésre került termékek és az azokhoz
tartozó szöveges tartalom és valamennyi egyéb információ (termék ára, kiszállítás díja, termékek
összetétele, tápanyag értéke, allergén információk) helyes, a valóságnak megfelelő feltüntetésére, ill.
a feltüntetett adatok, információk változása esetén azok frissítésére (aktualizálására).
10. A weboldal a Látogatók részére a nap 24 órájában folyamatosan elérhető. Az alábbiakban felsorolt
kivételes események bekövetkezte esetén azonban az oldal működése részben vagy teljesen
működésképtelenné válhat, amely esetekre a Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja.
a) A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon esetekre, amikor un. vis maior következtében válik
elérhetetlenné vagy korlátozottan elérhetővé a weboldal. Vis maior alatt jelen ÁFF alapján olyan
eseményeket kell érteni, amelyeket elháríthatatlan külső ok vagy erőhatás (mint pl:
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A Szolgáltató által üzemeltetett weboldal részére internetes tárhelyet biztosító Tárhelyszolgáltató adatai:
Cégnév: EZIT Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-968191
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca. 18-22.
Adószám: 23493474-2-41
Statisztikai számjel: 23493474-6209-113-01
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Elektronikus – kifejezetten a Vásárlókkal való kapcsolattartásra szolgáló elektronikus –
elérhetőség: info@ezit.hu
Telefonos elérhetőség: +36 (1) 700-40-30 (normál díjszabással hívható)
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terrortámadás, természeti katasztrófa, sztrájk, elemi csapás, hackertámadás stb.) idéz elő és
amely események elhárítása, megszüntetése nyilvánvalóan a Szolgáltató működési körén kívül
esik.
b) A Szolgáltató azon esetekben sem vállal felelősséget, amikor a weboldal elérhetőségét,
működőképességét biztosító internetes szolgáltatónál, ill. tárhelyszolgáltatónál felmerült
műszaki hiba, vis maior stb. okán nem, vagy csak korlátozottan érhetők el annak szolgáltatásai.
c) A III/3. pontban rögzített karbantartási tevékenységek végzésének időtartama alatt a weboldal
korlátozott működése vagy elérhetetlensége szintén előfordulhat.
11. A weboldalon kitöltött kapcsolatfelvételi űrlap és az onnan elküldött érdeklődések feldolgozása
munkanapokon 9 és 17 óra között történik. Munkaidőn túl továbbított érdeklődés esetén rendelése az
azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.
12. Igyekszünk a lehető legrövidebb határidőn belül pontos információkkal szolgálni érdeklődésére,
bizonyos egyedi esetekben azonban előfordulhat, hogy az Ön kérésének/kérdésének tekintetében
külön szakjogásszal kell egyeztetnünk.

IV. Szerzői jogi és záró vegyes rendelkezések
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1. A Weboldalra feltöltött minden írásos tartalom, dokumentum és kép, valamint jelen ÁFF is szerzői jogi
műnek minősül, amely után a szerzői jogi védelem kizárólag azok készítőit illeti meg. Ennek
megfelelően tilos a tartalmak készítőinek kifejezett írásos hozzájárulása hiányában bármely tartalmat
akárcsak részben is harmadik személy részéről lemásolni, átdolgozni mintaként, sablonként felhasználni,
értékesíteni vagy – ide nem értve a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott szabad felhasználás
eseteit – bármilyen egyéb módon felhasználni (továbbiakban: engedély nélküli felhasználás). Az
engedély nélküli felhasználás körébe tartozó magatartást megvalósító személy tudomással bír arról, hogy
emiatt a szerzői jogi jogosultak a polgári jog szabályai szerint kártérítési követeléssel fognak élni vele
szemben. Ilyen jellegű igény esetén keresse a Szolgáltatót.
2. Szolgáltató nem tartozik semmilyen magatartási kódex hatálya alá.
3. A Látogató személyes adatainak védelméhez, feldolgozásához, kezeléséhez kapcsolódó rendelkezések a
weboldalról elérhető „Adatvédelmi Tájékoztató” menüpont alatt található.

