
Általános szerződési feltételek  
 
Regisztráció  
A webáruházban megrendelés leadásához nem szükséges regisztráció, azonban 
többszöri megrendelés esetén ajánlott regisztrálni a webáruházban. A webáruház 
kosaras rendszerben működik. A kosár tartalma megtekinthető a 
http://www.mentomellenyek.hu/kosar/ oldalon.  
A weboldalon történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen 
üzletszabályzatot, adatkezelési szabályzatot, Cookie-k (sütik) kezelésének 
szabályzatát, tisztában van a rendelés menetével.  
 
E-mailben történt megrendelés esetén kérjük az alábbi adatokat megadni:  
 Megrendelő neve  
 Szállítási, számlázási cím  
 Megrendelt termékek pontos megnevezése, darabszáma  
 Aktív e-mail cím  
 Aktív telefonszám  
 Személyes átvétel vagy házhozszállítás  
 
Szerződési feltételek és a vásárlás menete  
Az Internetes felületen való vásárlás feltétele az adatok pontos megadása és a 
szerződési feltételek elfogadása. A szerződési feltételek elfogadása esetén Ön 
elfogadja az adatvédelmi és szerzői jogvédelmi szabályzásunkat is.  
A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló (vásárláskor megadott) 
adatainak valódiságáról meggyőződjön, amennyiben az abban foglalt adatok 
valódisága megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, a megrendelést töröljük.  
Rendelést csak 18 éven felüli, saját címmel, telefonszámmal rendelkező 
személyektől fogadunk el! Más névre, címre szóló rendelést nem áll módunkban 
elfogadni.  
Megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését eljuttatja a 
kereskedőhöz. Megrendelése akkor lép életbe, ha megrendelését írásban vagy 
telefonon visszaigazolják.  
A szerződés nyelve magyar, írásban kötöttnek minősül, iktatásra nem kerül, a 
későbbiekben nem visszakereshető. A szerződés magatartási kódexre nem utal.  
A vételár a feltüntetett termékek melletti ár, mely bruttó (Áfa-t is tartalmazó) ár, 
de a szállítási díjat nem tartalmazza.  
Az árváltozás jogát fenntartjuk. Áraink, illetve termékeink folyamatosan 
változhatnak, bővülhetnek. A termékek fotói kis mértékben eltérhetnek a valós 
formától. Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a készlet erejéig tart.  
Amennyiben készlethiány miatt az akciósan rendelt terméket nem tudjuk 
szállítani, erről a megadott email címre értesítést küldünk.  
A feltüntetett árak minden esetben egységárat (darab, méter, kg, csomag) 
jelentenek, ami a termék információi közt fel van tüntetve. Áraink forintban 
értendők és az ÁFÁ - t tartalmazzák!  
Rendelési igényét leadhatja a mentomelleny.rendeles@gmail.com e-mail címen. 
A megrendelését a termék melletti név segítségével és darabszám megadásával 
teheti meg. A megrendelésben kézbesítési címet, telefonszámot is meg kell adnia.  
A beérkezett megrendelések feldolgozása munkanapokon 9 óra – 16 óra között 
történik, Önnek egy visszaigazoló e-mailt küldünk amiben értesítjük a megrendelt 
termékekről az árról,szállításról, fizetési módról. Természetesen a vásárlók ezen 



időintervallumon kívül is leadhatják a megrendelést, mely a következő napon 
kerül feldolgozásra.  
Amennyiben kérdése lenne, kérem keressen minket, a kapcsolatok alatt található 
elérhetőségek valamelyikén.  
 
A rendelés módjának részletesebb ismertetése:  
 A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba a megfelelő méret 
kiválasztásával. A kiválasztott méret mellett a darabszámok is megadhatók.  
Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, kérem válassza ki az 
webruházunk fülre kattintva és tegye a kosárba a még megvásárolni kívánt 
terméket/termékeket.  Ha nem szeretne t      
megvásárolni kívánt termék darabszámát a képernyő jobb felső sarkában található 
Kosár gombra kattintva  Amennyiben mindent rendben talál, kattintson a 
„Tovább a pénztárhoz” gombra.  Ha még nem vás    
regisztrálhatsz is oldalunkon így a következő vásárlásnál nem kell megadnod a 
vásárlási adatokat. Áruházunkban lehetőség van regisztráció nélküli vásárlására 
is. Amennyiben már visszatérő vásárlónk vagy, adatai megadásával 
továbbléphetsz.  Az adatok megad        
van lehetőség a szállítási és fizetési mód kiválasztására.  A rendelése elkül  
előtte még egyszer leellenőrizheti a megvásárolni kívánt termék árát, szállítási 
költségét illetve szállítási és számlázi adatok és ezen fázisban megjegyzést is 
küldhet a megrendelésével. Amennyiben mint rendben talál úgy küldje el 
rendelését, abban az esetben ha valami hibát észlel a szállítási vagy számlázási 
adatokkal kapcsolatban kérjük jelezze felénk a megadott elérhetőségeken  
 
Adatbeviteli hibák javításának lehetőségei:  
A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve 
módosítására,amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget 
tartalmazza, úgy a  
„Mennyiség”oszlopban található adatbeviteli mezőbe írja be a rendelni kívánt 
mennyiség darabszámát, majd nyomja meg a „Kosár frissítése” gombot. 
Amennyiben törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor nyomja meg 
az „X” „Kiveszem” gombot. 
Fizetési, szállítási feltételek  
A webáruházban található termékeket a megrendelés beérkezése után 3-45 
munkanapon belül szállítjuk, a termékek várható érkezéséről visszaigazoló e-
mailt küldünk abban az esetben ha a vállalt szállítási határidőt meghaladhatják. 
Amennyiben a termék beszerzése több időt igényel, erről külön tájékoztatást 
küldünk. A készleten lévő termékeket 3 napon belül tudjuk postázni, ha a termék 
készleten van.  
A szállítási cím megadásánál fontos, hogy olyan helyet adjon meg, ahol 8.00-
17.00 között elérhető, mert a posta ebben az időszakban bármikor kézbesítheti a 
csomagot. A csomag várható érkezéséről telefonon tájékoztatjuk.  
Az Ön számára kiszállításra kerülő termékekről, valamint a posta- és csomagolási 
költségről (ha van) tételes áfás számlát állítunk ki, amit a csomagban is megtalál.  
A fogyasztónak a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul 
veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után!  
Hivatkozás: 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet  
Szállítási költséget a megrendelő köteles viselni.   
Személyes átvételre nincs lehetőség 



Partnerünk: DPD  
A felsorolt adatok tájékoztató jellegűek, minden esetben kérje írásban szállítási 
feltételeinket. A szállítási díj tartalmazza a csomagolási díjat is.  
 
Fizetési feltételek   
1. Fizetés utánvéttel: a termék kézbesítésekor készpénzben, ahol a végösszeg 
tartalmazza a szállítási költséget is.  
2. Előre utalás: a rendelés után kapott visszaigazoló e-mailben található 
bankszámla számra kérjük, utalja el a termék árának és a szállítási költségnek az 
ott megadott díját.  
4. Eladó a csomagolás termékdíj kötelezettség a 343/2011 Korm.rend. alapján – 
d) csomagolószer változatlan formában és állapotban vagy más kiszerelésben 
történő továbbértékesítése esetén a továbbértékesítést alátámasztó beszerzési és 
értékesítési számlákkal- mentesül megfizetése alól.  
 
Elállás joga  
Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a fogyasztók és 
vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) 
Korm. rendelet 20. § értelmében.  
Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a vásárlási szerződéstől, a 
fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával 
kapcsolatban felmerült közvetlen költségeket. Amennyiben a fogyasztót a 
vonatkozó jogszabályok szerint jogszerűen áll el a szerződéstől, úgy ezen felül 
egyéb költség nem terheli.  
Webáruházunk kínálatában olyan termékek is találhatók melyek esetében a 
fogyasztó felbontás után nem gyakorolhatja az elállási jogot ezzel kapcsolatban 
érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.  
A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1)-nek alapján a fogyasztó nem 
gyakorolhatja az elállási jogát az alábbi esetben:  
1. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;  
2. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy 
higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;  
3. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően 
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;  
A vásárló viseli a termék visszaszolgáltatásából eredő költségeket (így az újbóli 
szállítás díját). A weboldal üzemeltetője a visszaszállítás bonyolításában a vásárló 
kérésére, a vásárló költségén, segédkezhet. A weboldal üzemeltetője követelheti a 
termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A 
fogyasztó elállhat a visszaigazolással létrejött szerződéstől email címünkre 
küldött, (mentomelleny.rendeles@gmail.com), vagy írásban 14 napon belül 
anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy - ha a 
határidő lejárta előtt megkapta az árut - annak visszaküldésével. A fogyasztó az 
elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a (i) termék 
átvételének napjától számított 14 napon belül, (ii) több termék szolgáltatásakor 
attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyasztó által 
megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi, (iii) 
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától 
számított 14 napon belül gyakorolhatja. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi 
termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.  



Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, köteles a 
terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon 
belül visszaküldeni, illetve a weboldal üzemeltetőjének vagy az üzemeltető által a 
termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A fogyasztó - a 11. § (2) 
bekezdésben foglalt eset kivételével - köteles a termék visszaküldésének 
közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli. A fentieken túl 
fogyasztó köteles megtéríteni a weboldal üzemeltetőjének a termék jellegének, 
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot 
meghaladó használatból eredő értékcsökkenést.  
Amennyiben lehetséges kérjük a Vásárlókat, hogy a terméket a meglévő eredeti 
számlával vagy annak másolatával küldjék vissza így segítve munkánkat.   
Az elállás jogkövetkezményei:  
Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. 
Amennyiben Ön nem tudja visszatéríteni számunkra a kapott teljesítést, illetve 
csak részben tudja, vagy csupán a nem rendeltetésszerű használatból eredően 
elhasznált, vagy nem működő állapotban, kötelessége az ebből eredő kárt 
megtéríteni számunkra.  
A fogyasztót terhelik a visszaszolgáltatás közvetlen költségei, ha a kiszállított áru 
megfelel a megrendeltnek. Postai küldeményként a legfeljebb 30 kg súlyú 
termékek küldhetőek vissza.  
A fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállás 
közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza azzal, hogy abba a vállalkozó 
jogosult beszámítani a megrendelővel szemben keletkezett követelését. Ez a 
határidő az elállási szándék, kézhez vételekor kezdődik. Amennyiben a fogyasztó 
kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási 
módot választ, a weboldal üzemeltetője nem téríti vissza az ebből eredő 
többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a weboldal 
üzemeltetője mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a 
fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem 
igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő 
közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni). A visszatérítési mód 
alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.  
A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási 
jogot a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás 
egészének teljesítését követően, ha a weboldal üzemeltetője a teljesítést a 
fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó 
tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási 
jogát elveszíti; olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára,  illetve 
díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló 
határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 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; romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy 
higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan 
termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően 
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, amelynek tényleges értéke a weboldal 
üzemeltetője 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; olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás 
a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy 
karbantartási munkálatok elvégzése céljából; lezárt csomagolású hang-, illetve 
képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, 
ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; ha a weboldal 
üzemeltetője 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.  
A fentiekben meghatározott jogokon túl, a fogyasztónak lehetősége van arra, hogy 
írásban nyilvánítsa ki egy rendeléstől való elállását a jelen általános üzleti 
feltételekhez letölthető melléklet elállási nyilatkozat minta kitöltésével és hitelt 
érdemlő megküldésével.  
Ha a weboldal üzemeltetője a szerződésben meghatározott módon helyettesítő 
termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, a vásárlót megillető elállási jog 
gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült 
költségek a weboldal üzemeltetőjét terhelik. A költségek viseléséről, valamint a 
megfelelően helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a 
weboldal üzemeltetője a vásárlót egyértelműen és pontosan tájékoztatja. 
Adatvédelem  
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés 
feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek 
nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél, mint cégünk 
alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban az alvállalkozók a cégünk által 
átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, 
felhasználni, illetve további személyeknek átadni.  
Az oldal tulajdonosa, mint a regisztrált felhasználók adatainak felelős kezelője, 
mindent elkövet annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok 
kezelésénél, - annak minden fázisában - megfeleljen a jogszabályoknak. A 
felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok 
figyelembevételével és betartásával járunk el:  
 Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. éve LXIII. törvény  Az egyének véde      
feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény  A 2001. évi CV   
elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény  Az 
elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény  Információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.CXII törvény  
A regisztráció illetve a megrendelés során megadott adatait a szerződés teljesítése 
és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében meghatározott ideig 
tároljuk. A személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös gondot 
fordítunk az 1992. évi LXIII. tv. - adatvédelmi törvény - vonatkozó 
rendelkezéseinek betartására. Az eladó a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, 
és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve a 
szállítás lebonyolításához átadja a kiszállítást végző cég részére (pl. Posta, 
futárszolgálat).  Az eladó által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem 
jogosultak, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A webáruház 
böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai 
célokból (IP cím, látogatás időtartama stb.) A webáruház oldalainak 
böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével a vásárló elfogadja az 
általános és szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.  



A megrendeléskor, hírlevélre való feliratkozáskor, vagy törzsvásárlói regisztráció 
esetén ügyfélszolgálatunknak megadott adatokat a weboldal üzemeltetője saját 
belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti, illetve azokat 
marketing és promóciós célokra felhasználhatja.  A vásárló a személyes adatainak 
önkéntes közlésével hozzájárul ahhoz, hogy adataikat a weboldal üzemeltetője - 
esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás 
és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából a kutatás és 
közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. 
évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára 
a jövőben kezelje, feldolgozza, tárolja. Az adatokhoz kizárólag a weboldal 
üzemeltetője és  munkatársai férhetnek hozzá, az adatokat a 3. félnek a társaság 
nem adja ki.  
Az adatkezelés célja:  
A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer 
adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük 
technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból, valamint az 
elektronikus levelek (megerősítés, visszaigazolás, ügyintézés) elküldésének 
biztosítása érdekében történik. A regisztráció során a weboldal üzemeltetőjének 
kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak 
igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a 
szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok 
összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor. A megadott, 
kapcsolattartásra szolgáló adatokat megfelelő elővigyázatossággal tároljuk. A 
megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.  
Az adatkezelés időtartalma:  
A látogatás idejére vonatkozó adatokat (IP cím, operációs rendszer és böngésző 
adatok) a rendszer a böngésző bezárásakor automatikusan törli. A személyes 
adatait mindaddig tároljuk, amíg Ön ennek az ellenkezőjét kifejezetten nem kéri. 
Az adatok eltávolítására szolgáló kérését a felhasználó jelezheti írásban az 
adatkezelő postacímén vagy a mentomelleny.rendeles@gmail.com e-mail címen. 
A felhasználó kérését az adatkezelő legkésőbb 2 munkanapon belül teljesíti.  
Adatfeldolgozás, adatokhoz hozzáférők köre  
A honlap üzemeltetője nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem 
bocsájtja rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek, 
illetve magánszemélyeknek, és nem vállal kiküldést külső cégek vagy személyek 
számára vagy nevében. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, 
valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz 
kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat 
harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, 
törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági 
adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy 
valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja szükség esetén kikéri az 
adatvédelmi biztos véleményét. Nem nyilvános, és harmadik személy számára 
nem hozzáférhető a felhasználó e-mail címe.  
A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés  
A személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. 
Személyes adatai kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó 
tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 25 napon belül írásban tájékoztatást ad 
az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az 



adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen 
célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő 
levelezési címén, a menomelleny.rendeles@gmail.com email címen kérheti bárki, 
levelezési címének megadásával. A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik 
kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és 
törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve az 
menomelleny.rendeles@gmail.com e-mail címén. A felhasználó bármikor 
leiratkozhat az adatkezelő levelezési listájáról, és ebben az esetben nem fog az 
adatkezelőtől semmilyen további információt, ajánlatokat kapni, azonban egyes 
ingyenes szolgáltatásoknál előfordulhat, hogy ezzel egyben lemond az ingyenes 
szolgáltatás további használatának jogáról is. A leiratkozáshoz a felhasználó 
rákattinthat a bármely - adatkezelő által küldött - e-mail végén található 
Leiratkozás linkre, valamint igényét jelezheti menomelleny.rendeles@gmail.com 
e-mail címen. A levelezésről való leiratkozás nem azonos az adatok teljes 
törlésével.  
 
Adatkezelési tájékoztató  
Kucsera Balázs e.v. (székhely: 7634 Pécs, Darázs dűlő 22/1. nyilvántartási szám: 
6733279 adószám: 63529076-1-22) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá 
veti magát a következő tájékoztatónak.  
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-
használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt 
közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az 
érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen 
tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen 
az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra 
jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. Tájékoztatni kell az érintettet 
az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető 
akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan 
költséggel járna, és a személyes adat kezelése  
 az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, 
vagy  
 az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából 
szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő 
jog korlátozásával arányban áll. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett 
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.  
Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel 
járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az 
alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:  
a) az adatgyűjtés ténye, b) az érintettek köre, c) az adatgyűjtés célja, d) az 
adatkezelés időtartama, e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges 
adatkezelők személye, f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és 
jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint g) ha az adatkezelés 
adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási 
száma. Jelen adatkezelési tájékoztató az fenti tartalmi előíráson alapul. A 
tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.  
 
1. Értelmező fogalmak (3.§)  
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1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított 
vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;  
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett 
neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az 
adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 3. különleges adat:        
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 
pártállásra, a vallásos vagy más    világnézeti  meggyőződésre, az érdek-
képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,       
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, 
valamint a bűnügyi személyes adat; 4. hozzájárulás: az érintett akaratának 
önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és 
amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – 
teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 5. tiltakozás: az 
érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 6. adatkezelő: az 
a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének 
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó 
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval 
végrehajtatja; 7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon 
végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, 
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 8. adattovábbítás: az adat 
meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 9. 
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 10. 
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 
többé nem lehetséges; 11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása 
annak megkülönböztetése céljából; 12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel 
ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő 
korlátozása céljából; 13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó 
teljes fizikai megsemmisítése; 14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez 
kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek 
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás 
helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 15. 
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése 
alapján –  
beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok 
feldolgozását végzi; 16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az 
elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve 
amelynek a működése során ez az adat keletkezett; 17. adatközlő: az a 
közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az 
adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; 18. 
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 19. harmadik 
személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 



rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel 
vagy az adatfeldolgozóval; Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§) 1. Személyes adat 
akkor kezelhető, ha  
 ahhoz az érintett hozzájárul, vagy  azt törvény vagy – törvény felhatalmazása 
alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete 
közérdeken alapuló célból elrendeli. 2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az 
érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, 
és a személye adat kezelése  
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, 
vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése 
céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez 
fűződő jog korlátozásával arányban áll. 3. Ha az érintett cselekvőképtelensége 
folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor 
a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a 
személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély 
elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás 
akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.  
4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó 
jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy 
utólagos jóváhagyása nem szükséges.  
5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött 
szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan 
információt, amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így 
különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a 
felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó 
igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia 
kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben 
meghatározottak szerinti kezeléséhez.  
6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az 
adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában  
 a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy  az adatkezelő 
vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek 
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban 
áll Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2]) 1. Személyes adat kizárólag 
meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében 
kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az 
adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és 
törvényesnek kell lennie.  
 
2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat 
csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.  
Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4]) A személyes adat az adatkezelés során 
mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az 
érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a 
technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.  
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az 
adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az 
érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.  



Funkcionális adatkezelés 1. Az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése 
alapján, meg kell határozni a webshop weboldal funkcionalitásának működése 
körében a következőket:  
a) az adatgyűjtés ténye, b) az érintettek köre, c) az adatgyűjtés célja, d) az 
adatkezelés időtartama, e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges 
adatkezelők személye, f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak 
ismertetése. 2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: jelszó, vezeték- és 
keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím, szállítási cím, a regisztráció 
időpontja, regisztrációkori IP cím  
3. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált valamennyi érintett.  
4. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, pl. 
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának 
meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból 
származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések 
érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók 
személyes adatait.  
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció 
törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg 
kell őrizni ezeket az adatokat.  
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A 
személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek 
tiszteletben tartásával.  
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A következő 
adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: jelszó, vezeték- és 
keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím, szállítási cím. A személyes adatok 
törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:      
postai úton:  7634 Pécs, Darázs dűlő 22/1 
e-mail útján: mentomelleny.rendeles@gmail.com e-mail címen.  
8. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) 
bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.  
A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.) 1. A 
szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására 
irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos 
természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás 
igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.  
2. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes 
adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül 
szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell 
megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, 
hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás 
nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez 
feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és 
ideig.  



3. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely 
egyéb célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe 
vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, 
piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és 
az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.  
4. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás 
igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan 
biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.  
5. A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés 
megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az 
adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő 
rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.  
6. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel 
során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból 
mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem 
hozható adatok kezelését is.  
 
Cookie-k (sütik) kezelése 1. Az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése 
alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a 
következőket:  
a) az adatgyűjtés ténye,  
b) az érintettek köre,  
c) az adatgyűjtés célja,  
d) az adatkezelés időtartama,  
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,  
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.  
2. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett 
munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és 
„biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes 
hozzájárulást kérni az érintettektől.  
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, 
időpontok  
4. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.  
5. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” 
nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.  
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés 
időtartama a session cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig tart.  
7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A 
személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek 
tiszteletben tartásával.  
8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek 
lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások 
menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.  
9. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, 
amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő 
hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy 
felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.  



10. [opcionális] A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics 
szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során 
adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem 
alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: 
http://www.google.hu/policies/privacy/ads/  
 
Hírlevél, DM tevékenység 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető 
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a 
értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy 
Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott 
elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.  
2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva 
hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges 
személyes adatait kezelje.  
3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és 
indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az 
esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – 
személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi 
meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő 
linkre kattintva.  
4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop 
weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:  
 a) az adatgyűjtés ténye,  
b) az érintettek köre,  
c) az adatgyűjtés célja,  
d) az adatkezelés időtartama,  
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,  
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.  
5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (telefonszám) 
dátum, időpont.  
6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.  
7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, 
push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális 
információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.  
8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló 
nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.  
9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A 
személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek 
tiszteletben tartásával.  
10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett 
bármikor, ingyenese leiratkozhat a hírlevélről.  
11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) 
bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.  
Adattovábbítás 1. Az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése 
alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége 
körében a következőket:  
a) az adatgyűjtés ténye,  



b) az érintettek köre,  
c) az adatgyűjtés célja,  
d) az adatkezelés időtartama,  
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,  
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.  
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. A továbbított adatok köre a szállítás 
lebonyolítása érdekében: Név, cím, telefonszám, termék neve, fizetendő összeg.  
A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Név, cím, 
tranzakciós összeg, tranzakciós jogcím.  
3. Az érintettek köre: A házhozszállítást végző valamennyi érintett.  
4. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.  
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás 
lebonyolításáig tart.  
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A 
személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben 
tartásával:  
DPD Hungária Kft. elérhetősége: https://www.dpd.com/hu 
 Tel: +36-1-501-6200  1158 Budapest, Késmárk u. 14./B.  dpd@dpd.hu 
adatvédelmi tájékoztató: 
https://www.dpd.com/hu/home/siteutilities/adatvedelmi_nyilatkozat2 
Magyar Posta elérhetőség: https://posta.hu/ugyfelszolgalat  
Adatvédelmitájékoztató:https://posta.hu/static/internet/download/ADATKEZELE
SI_TAJEKOZTATO_MAGYAR_POSTA_ZRT.pdf  
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett 
kérheti a házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a 
személyes adatainak mielőbbi törlését.  
8. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) 
bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.  
Adatbiztonság (7.§) 1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy 
megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának 
védelmét.  
2. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles 
gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi 
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  
3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen 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.  
4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok 
védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a 
nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – 
közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.  
5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja,  
a. jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;  
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b. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, 
adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;  
c. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat 
adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy 
továbbíthatják;  
d. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes 
adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;  
e. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és  
f. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.  
6. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló 
intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika 
mindenkori fejlettségére.  
Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a 
személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan 
nehézséget jelentene az adatkezelőnek.  
 Az érintettek jogai (14.-19.§) 1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy 
az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés 
kivételével – törlését vagy zárolását.  
2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, 
illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok 
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó 
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az 
érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és 
címzettjéről.  
3. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az 
érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely 
tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az 
adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének 
meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott 
egyéb adatokat.  
4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 
legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló 
kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.  
5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, 
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges 
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 
továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás 
jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető 
formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.  
6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a 
valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a 
személyes adatot helyesbíti.  
7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, 
vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés 
sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig 
kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését 
kizárta.  



8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, 
a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – 
feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy 
az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság 
vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.  
9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja 
annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége 
vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.  
10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, 
továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára 
továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel 
az érintett jogos érdekét nem sérti.  
11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét 
nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a 
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi 
indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az 
adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz 
fordulás lehetőségéről.  
Jogorvoslat 1. A felhasználó tiltakozhat  személyes adatának kezelése ellen, ha a,  
a. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy 
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az 
adatkezelést törvény rendelte el;  
b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;  
c. törvényben meghatározott egyéb esetben.  
2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn 
belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága 
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az 
Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az 
adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – 
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak 
alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással 
érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a 
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.  
3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért 
egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz 
fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.  
4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/C.  
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.  
Telefon: +36 -1-391-1400  
Fax: +36-1-391-1410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-
93961/2016.   
 
 
 



Kikötés  
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát 
megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre 
bővül, vagy ha jogszabály  
azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes 
adatok céltól eltérő kezelését.  
 
Felelősség  
A honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő 
közvetett vagy közvetlen károkért.  
Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy a termékek mellé feltüntetett képek 
illusztrációk. Egyes termékeknél szerzői jogra hivatkozva nem áll módunkban a 
termék adott csomagolásról fényképet feltölteni, továbbá számos termék esetében 
a termék csomagolása, származási helye, anyag összetétele stb. eltérhet egy már 
korábban eladásra került terméktől. Termékeinket több beszerzési forrásból 
pótoljuk, kínáljuk Önöknek.  
A honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget a honlappal kapcsolatos bármilyen 
információ, kép vagy hanganyag terjesztéséért, kivéve, ha azt nem saját maga 
hajtotta végre írásban vagy szóban. Ezen információ hordozó reklámanyagok 
további terjesztése, közterületen vagy magántulajdonon közszemlére/nyilvánossá 
tétele esetén nem vállalunk felelősséget, kivéve ha az nem a honlap üzemeltetője 
általi írásos megbízásából származott.  
Szerzői jogvédelem  
A weboldalon található logo a Magyar Szabadalmi Hivatal által hamarosan 
lajstrom alá vett védjegy. A védjegy nem használható fel semmilyen módon és 
jogcímen a tulajdonos előzetes, írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás 
a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt 
jogkövetkezményeket vonja maga után.  
A weboldalon megjelenő cikkek, hírek és egyéb publikált anyagok minden 
esetben a weboldal tulajdonosának kizárólagos tulajdonát képezik. A weboldal 
szerkesztőségének tulajdonát képező anyagok, dokumentumok illetve ezek 
másolata a szerzői, védjegy és egyéb szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok 
védelme alatt állnak: ezen anyagok bármilyen nem engedélyezett felhasználása, 
szerzői, védjegy, adatvédelmi jogok megsértése, és egyéb jogellenes 
cselekmények alapján kártérítést vonhat maga után.  
A weboldalon szereplő információk (így a portál megjelenése, felhasznált 
grafikák, használt adatbázisok stb.) a honlap szerkesztőségének tulajdonában 
vannak és az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény oltalma alatt állnak, a 
felhasználó nem jogosult nyilvánosan közzétenni, újra előállítani, számítógépén 
tárolni, illetve kereskedelmi céllal felhasználni ezen adatokat. A tartalmi elemek 
nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban, előzetes írásos 
engedély nélkül. A weboldal tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély 
esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő 
célra. Jogosulatlan adatfelhasználás esetén a weboldal szerkesztősége 
kezdeményezheti a jogsértő büntetőjogi és/vagy polgári jogi felelősségre vonását.  
A weboldal szerkesztősége mindent megtesz azért, hogy a közölt információk 
pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal 
bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.  
A weboldalon előforduló összes cikk, kép újraközléséhez, felhasználásához, más 
weblapokon való megjelenítéséhez a weboldal tulajdonosának írásos engedélye 



szükséges. Kérjük, hogy az engedély megadása esetén is minden esetben tüntesse 
fel forrásként az oldal címét.  
Szavatosság  
A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 19/2014 (IV.29.). NGM 
rendelet tartalmazza.  
A Webáruház szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott 
termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a 
szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A Webáruház felel akkor is, ha a 
szolgáltatott dolog összeszerelését a szerződésnek megfelelően a fogyasztó 
végezte el, és a szakszerűtlen összeszerelés a használati útmutató hibájára 
vezethető vissza. A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a 
felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba 
eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést követő hat hónapon belül 
vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, 
ebben az időszakban a bizonyítás a Webáruház kötelezettsége. Ha a fogyasztó a 
hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a 
Webáruház mentesül a szavatossági felelősség alól.  
A megrendelt új termékekre a Ptk. szabályai szerint szavatosságot vállalunk. 
Vevő köteles a leszállított árut annak átvételét követően azonnal megvizsgálni. A 
nyilvánvaló és feltárt hibák miatti kifogásokat haladéktalanul, az egyéb hibákat 
legkésőbb az áru leszállítását követően 3 napig írásban, részletesen kell közölni. 
Hibás teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb 
időn belül írásban tájékoztassa a weboldal üzemeltetőjét. Hibás teljesítés esetén a 
megrendelését a Ptk.-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint:  
 elsősorban kicseréljük vagy kijavítjuk  ha a cserére vagy javításra nincs 
módunk, úgy a vevő választása szerint árengedményt adunk,  vagy a vevő 
megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg 
visszatérítését.  
Az áru Vevő által történt előzetes megtekintését követő szállítás esetén a hibákból 
származó jogok érvényesítése kizárt.  
Eladó úgy rendelkezik, hogy azon eredeti termékek, valamint csomagolt 
termékekk esetén, melyeket beszállítóitól szerez be, és változtatás nélkül 
továbbértékesít a Vevő felé, valamint a külföldön is osztályozott termékek esetén 
az átmérőre és a méretre vonatkozóan nem vállal garanciát.  
A szállítási költséget nem áll módunkban visszafizetni. Jelentéktelen hiba esetén 
elállásnak helye nincs. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok 
érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a 
visszaküldés postaköltsége) a Szolgáltatót terhelik.  
A hibás terméket a vásárló köteles az Eladó részére eljuttatni.  
Nyomtatott feliratokkal ellátott termékek esetén az Eladó nem vállal garanciát 
arra, hogy Vevőnek az áru jelölésére és kezelésére vonatkozó rendelkezései 
figyelembe vételre kerülnek-e, és hogy a megbízás Vevő kívánságainak és 
előírásainak megfelelő kivitelezése harmadik fél jogait nem érinti-e. Vevő 
kívánságainak és előírásainak követése ellenőrzési kötelezettség nélkül történik. 
Amennyiben a megbízás teljesítése miatt harmadik fél Eladóval szemben oltalmi 
jogot érvényesít, Vevő köteles mentesíteni Eladót a harmadik fél igényei alól. 
Amennyiben ez írásbeli felszólítás ellenére sem történik meg, Vevő köteles 
megtéríteni a kárt és az eszközölt ráfordításokat.  
Kiegészítés:  



Ön a honlap (Kucsera Balázs e.v.) hibás teljesítése esetén a vásárló a honlap 
(Kucsera Balázs e.v.) illetve vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt 
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Vevő köteles a hibát 
annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől 
számított kettő hónapon belül közölni. A vevő fogyasztói szerződés esetén az 
átvétel időpontjától számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényeit, 
azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. 
Két éves elévülési határidőn túl a vásárló kellékszavatossági igényét nem tudja 
érvényesíteni. A Vevő a kellékszavatossági jog érvényesítése esetén kérhet 
kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő 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 Ön is kijavíthatja, illetve mással 
kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott 
kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, ebben az esetben 
viszont a Vevő köteles az áttérés költségét viselni kivéve, ha az indokolt volt, 
vagy arra a vállalkozás adott okot. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a 
kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb 
feltétele amennyiben a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a 
vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már 
Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés 
időpontjában is megvolt.  
Fenntartjuk a jogot, hogy egyes rendeléseket indokolás nélkül elutasítsuk. Ennek 
oka lehet (teljesség igénye nélkül): korábbi kellemetlen és/vagy negatív fizetési 
vagy megrendelési tapasztalat a megrendelővel, visszaélés a garanciával, 
konkurencia vásárlása üzleti titkok fürkészése céljából, külföldi IP címről történt 
rendelés esetén, stb.  
Termékszavatosság  
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő eldöntheti, hogy a korábban ismertetett 
Kellékszavatossági jogot vagy a Termékszavatossági igényt érvényesíthet.  
Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy 
kicserélését kérheti. A termék abban az esetben tekinthető hibásnak, ha az nem 
felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy 
pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 
tulajdonságokkal.  
Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától 
számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Vevő e 
jogosultságát elveszti.  
Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy 
forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági 
igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.  
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        
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.   
Jótállás  
Hibás teljesítés esetén a honlap illetve az üzemeltető vállalkozás a 151/2003. (IX. 
22.) Korm. rendelet alapján az illetve a rendelet mellékletében felsorolt tartós 
fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) a kötelező 1 év jótállást 
vállal.  
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha 
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.  
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási 
igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással 
párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó 
jogok az Kellékszavatosság és a Termékszavatosság ismertetésénél meghatározott 
jogosultságoktól függetlenül megilletik.  
Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a vásárló kérheti a termék cseréjét, vagy 
javítását.  
Amennyiben nem áll módunkban a termék cseréje készlethiány miatt, a javítás 
lehetősége áll fenn.  
Lehetőség van az árleszállítás igénylésére illetve a vételár visszatérítésére abban 
az esetben, ha sem a termék cseréjére sem a javítására nincs lehetőség. 
Amennyiben a Vevő a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított 
három munkanapon belül érvényesíti csereigényét a vállalkozás köteles a 
terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot 
akadályozza.  
Csere esetén a postaköltség illetve az árkülönbség kiegyenlítése a Vevőt terheli.  
Amennyiben a szállítás során a küldemény kézbesítése a Vevő hibájából adódóan 
nem sikeres, ennek tényéről a Posta/Szállító értesítést küld a Feladónak. Ebben az 
esetben felvesszük Önnel a kapcsolatot és megkíséreljük a termékek ismételt 
továbbítását. Ebben az esetben az összes szállítási költség a Vevőt terheli.  
A megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét jelezheti 
levélben az alábbi elérhetőségeken:  
 Postázási cím: Kucsera Balázs 7625 Pécs, Hunyadi út 34.  
E-mail: mentomelleny.rendeles@gmail.com  
Cookie kezelés  
A weboldal használat során az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval 
közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) 
telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a 
felhasználó további látogatásainak megkönnyítése. Az adatfájlok használata során 
az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott 
felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított 
határidő végével automatikusan törlődnek.  
Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi cookie-k 
használat során:  
 A jelszóval védett munkamenethez használt cookie;  A bevásárlókosárhoz 
használt cookie;  Biztonsági cookie-k ;  
A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az 
Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a cookie-k küldését 



bármikor megtilthatja. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a cookie-k el nem 
fogadásával bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, 
valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos 
adatokhoz való hozzáféréshez. A felhasználónak lehetőségük van a cookie-kat 
törölni az Eszközök/Beállítások menüben. általában az Adatvédelem menüpont 
beállításai alatt.   
A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt 
adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő 
köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 
azonban 25 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást.  
A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását illetve törlését. 
Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos 
helyesbítését, módosítását illetve törlését 25 napon belül elvégezni. Amennyiben 
az adatkezelő 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. A helyesbítés, törlés vagy 
zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a 
bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.  
Vásárlói nyilatkozat  
Vevő kijelenti azt, hogy az általános szerződési feltételeket figyelmesen elolvasta, 
azt értelmezte és annak minden pontjával egyetért, továbbá a szerződést kötelező 
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