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Általános Szerződési Feltételek
Bevezetés
Az Progger.hu szerződési feltételei és felhasználási szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a
Jánosi Brigitta ev. Adószám: 67414084-1-22 Nyilvántartási szám:50197062 (továbbiakban:
Szolgáltató) által üzemeltetett www.progger.hu weboldalon, a továbbiakban: progger.hu)
elérhető online megjelenési és egyéb esetleges kiegészítő szolgáltatások igénybevételének
feltételeit és szabályait tartalmazza.
Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (www.progger.hu) és aldomainjein történő
jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a jelzett weboldalról és letölthető
a következő linkről:
Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus
formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,
magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltatói adatok
A szolgáltató neve: Jánosi Brigitta ev.
A szolgáltató székhelye: 7752 Szajk Ady Endre u 38
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@progger.hu
Adószáma: 67414084-1-22
Nyilvántartási száma: 50197062
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: EVOLUTIONET Kft
Székhelyük
7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Levelezési cím
7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Cégjegyzékszám
02-09-075023
Adószám
14992511-2-02
Telefonon:+36305031929
E-mail: info@domain-tarhely.net

Definíciók
Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény („Grt.”) 3.§ szakaszának d) pontja szerinti reklám, cégbemutató,
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termékfotó, illetve bármely más, reklámnak nem minősülő tájékoztatás, a weboldalak
felületein elhelyezett bármely anyag, PR-cikk.
Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet,
aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett
weboldalat függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem. Jelen ÁSZF értelmezésében
valamennyi Látogató egyben Felhasználónak is minősül.
A Felhasználók két csoportra oszlanak:
1. Látogató,: Az oldalon szabadon nézelődhet, és fel is veheti a Szolgáltatóval.
Jogosultsága kizárólag böngészésre és kapcsolatfelvételre korlátozódik.
2. Hirdető, Progger.hu Tag: Olyan Felhasználó, aki regisztrál a rendszerbe és saját adatait
megadva elérhetővé válik a további tagok számára. Lehet magánszemély, aki
ingyenesen töltheti fel a programját. Illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli
szervezet, akik díj ellenében tölthetik fel programjaikat, eseményeiket, illetve
hirdetéseiket.

Progger.hu bemutatása
A Progger.hu egy program, és program partner kereső, és saját program feltöltő oldal. Célja,
hogy ne csak az aktuális programok között böngészhessen a felhasználó, hanem feltölthesse
saját programját, eseményeit is, és ezekre a programokra jelentkező, érdeklődő más
felhasználókkal kapcsolatot létesíthessen. Így már közösen vehetnek rész a feltöltött saját,
vagy meglévő eseményen, rendezvényen.
Cégeknek, utazási irodáknak stb. is lehetőséget nyújtunk feltölteni az aktuális
rendezvényeiket, eseményeiket az oldalra, illetve szállásadóknak a szálláshelyeiket. A feltöltés
után böngészhető az eseményük, az esemény alapján pedig megtalálhatják egymást a
partnerre vágyó felhasználók.
Az progger.hu regisztrált céges, jogi partnereinek szolgáltatási díj megszabása melletti
szolgáltatást nyújt a rendszer, a személyes felhasználóknak ingyenes a program feltöltése.

Hatály és alapvetés
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére
a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
(„Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.)
törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a
felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
A jelen Szabályzat 2018. július 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A
Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató
azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a
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weboldalhasználatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos
valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak
tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a
weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben
a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának
megtekintésére.
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon
megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása,
feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Általános rendelkezések
A felhasználó a regisztrációjával önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó
által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. Felhasználónak a regisztráció után
lehetősége van elérni az oldal összes funkcióját és megkezdheti kihasználni lehetőségeit. A
regisztrációt követően felhasználó eléri a saját adminisztrációs felületét.
A felhasználói fiók törlésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony megszűnik.
A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között online
szerződés jön létre, a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel. A szerződés létrejöttét a
feltöltött adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.











A weboldalon elérhető díjmentes, és díjköteles csomag is.
Tilos az olyan program, esemény elhelyezése, amely valótlan, pontatlan vagy
megtévesztő adatokat tartalmaz, vagy jelen ÁSZF-be ütközik.
Tilos
o obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást
kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;
o olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a
Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen
szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti.
A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és
az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a program, esemény
keretében feltöltött fényképek tekintetében Szolgáltatót korlátozás nélküli
felhasználási jog (többszörözés, terjesztés, nyilvánossághoz közvetítés) illeti. Fenti
rendelkezés azonban nem gátolja Felhasználó szerzői és vagyoni jogainak gyakorlását.
Tilos a weboldalakon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése,
elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása
nélkül. A weboldalakról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos
hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
Tekintettel arra, hogy a weboldalak tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat
– amennyiben hatályos törvények eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató nem
vállal felelősséget a weboldalak tartalmának pontossága, megbízhatósága
tekintetében.
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A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy
közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató
rendszerébe, vagy amelyekre a weboldalak hivatkoznak.
Szolgáltató előzetes értesítés nélkül törölheti (illetve nem engedi publikálni) a
programot, eseményt, ha trágár szavakat tartalmaz, jogsértő, nem tükrözi a valóságot,
vagy ha egyéb ok miatt az ÁSZF-be ütközik.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a progger.hu bármely tartalmi elemét bármikor
előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését,
tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató
vagy egyéb tartalmat helyezzen el.
Szolgáltató a programok megjelenését korlátozhatja, ha úgy ítéli meg, hogy a tartalom,
a termék, vagy annak megjelenése stb. nem illik az oldal profiljához.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon webhelyekért, amelyekre a felhasználók
által elhelyezett linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel
kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden
tekintetben, és a folyamatban lévő szolgáltatás díja is teljes mértékben megilleti.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy
hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató
nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés zökkenőmentes.

Regisztráció
Felhasználó a weboldalon történő regisztrációval/az adatok feltöltésével kijelenti, hogy jelen
ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja,
az adatkezelésekhez hozzájárul.
Felhasználó a használat során köteles a saját, valós adatait megadni. Szolgáltató kizárja
felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe
szolgáltatásait.
A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem
terheli.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát
elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból
hozzáférhetővé válik.

Az elektronikus szerződéskötés lépései jogi személyeknek
1. A Hirdető a weboldal szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az
elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg.
2. Hirdető a szolgáltatás megrendelése során megadja a szerződés létrejöttéhez
szükséges adatait.
3. Adatbeviteli hibák javítása: Hirdető az igénybe vételi folyamat lezárása előtt minden
esetben vissza tud lépni az előző fázisokra, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
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4. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Hirdető az elektronikus
regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta és a
szolgáltatási csomagtól függően annak összegét kiegyenlítette.
5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus regisztrációs űrlapon
valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a szerződés
érvénytelen. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Hirdető
köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti
vissza.
6. A Szolgáltató vállalja, hogy a Hirdető részére lehetőségei szerint folyamatosan
biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Hirdető a szolgáltatások igénybevételének
feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.
7. A szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a
Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. A Szolgáltató vállalja, hogy a díj
beérkezését követően szolgáltatása a Hirdető részére 24 órán belül működőképes.
8. Hirdető a fizetős szolgáltatásért a Szolgáltatónak a mindenkori aktuális díjszabásában
foglalt szolgáltatási díjat köteles megfizetni.
9. A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató számláján
hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a
Szolgáltató számláján szereplő vevővel.

A hirdetés feltételei
A hirdetni kívánt programnak, eseménynek meg kell felelnie, illetve beilleszthetőnek kell
lennie progger.hu kategóriáiba. A hirdetésnek, programnak, eseménynek tartalmaznia kell egy
rövid leírást és képet, időpontot.
Tilos másik hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben. Más típusú oldalakra
mutató linkeket viszont Felhasználó elhelyezhet a hirdetésben, azoknak azonban a hirdetett
programra kell vonatkozniuk.

Felelősségek
A progger.hu működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései
szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a progger.hu-n közzétett, nem tőle
származó hirdetésekkel, felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel
vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a szolgáltatás hibájával vagy
megszüntetésével kapcsolatban.
Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapoknak a működésére 99,5%-os
rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli
leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más
szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok.
A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített
üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
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Jogszabályban meghatározott kivételekkel a weboldalon, illetve a Szolgáltató egyéb
weboldalain a Hirdető által elhelyezett hirdetések, programok, termékek, képek vagy egyéb
anyagok tartalmáért illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a
Hirdetőt terheli a felelősség.
Hirdetésének tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a Hirdető
felel. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt
haszonért, amelyek az progger.hu-n elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik
félnek okozott károkat is.
Továbbá Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó
károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen
jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag
a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.
A szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen
vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől
és kártérítéstől.
Amennyiben a progger.hu-na Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett hirdetés jogsértő,
Szolgáltató a jogsértő tartalmat eltávolíthatja.
A Hirdetők által a progger.hu-n feltöltött tartalmat, hirdetést Szolgáltató ellenőrzi. A feltöltött
tartalmat, ha az jogellenes, vagy nem felel meg a jelen szabályzatban meghatározott
követelményeknek, eltávolíthatja.
Amennyiben a progger.hu-na Hirdető által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal
kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a
Hirdető az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és
kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy a Szolgáltató jó hírnevének
visszaszerzése érdekében mindent megtesz, amit tőle a Szolgáltató jogosan elvárhat, kér és
követel.
A Hirdető köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni. A Hirdető
tudomásul veszi, hogy nem tehet közzé olyan Hirdetést, programot, eseményt, amely az
Európai Unió, vagy Magyarország jogszabályaiba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai
Kódex normáit, illetve az Internet etikai kódexét. A Szolgáltató törölheti az olyan Hirdetéseket,
amelyek jogellenes tevékenységet tartalmaznak, hirdetnek, illetve amelyek nem valós
adatokon alapulnak – legyen az akár a Hirdető, akár a Hirdetés tartalma.
A Hirdető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait,
azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni, az oldal
felületén megváltoztatni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes
teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit
jogosult a Hirdetőre hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes
teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos
biztosítását.
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Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a felhasználói fiókjukkal összefüggésben
végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul
tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a
biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató 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 a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott
károkért.
A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt
keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre
vonása érdekében.
A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök
(hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Hirdető feladata.
A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot,
hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali
hatállyal felmondja a szerződést, és törölheti a hirdetést.
A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Hirdetőt a jogszerűtlen használat
miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is
kizárólag a Hirdető visel. A Hirdető teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben
támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Hirdető tevékenységével
összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.
Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetések elhelyezését, környezetét – ideértve
a közvetlenül a Hirdetés mellett elhelyezett egyéb reklámokat is -, sorrendjét a Szolgáltató
határozza meg. Más Hirdetés vagy display szolgáltatás hatálya alá tartozó más reklám
ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Hirdető nem kifogásolhatja, igényt a Hirdetés
közvetett- vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – reklám tekintetében
nem támaszthat.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az egyéb Felhasználók által a Honlapon megadott e-mailcímekre nem jogosult reklám-, vagy egyéb, a Szolgáltató üzleti érdekeit vagy jó hírnevét
sértő üzeneteket küldeni. A Szolgáltató üzleti érdekeit sérti különösen is minden olyan üzenet,
amely az e-mail cím nyilvánosságra hozatalának céljától eltér. Amennyiben ezt mégis
megteszi és a Szolgáltató által számára akár elektronikus levélben is küldött figyelmeztetés
ellenére tovább folytatja, azt a Felek szerződésszegésnek tekintik, és a Felhasználó kötbért
köteles a Szolgáltatónak fizetni. A kötbér összege 100.000 Ft. A Szolgáltató jogosult az ilyen
üzeneteket saját rendszerében rögzíteni és azt a jogsértés bizonyítására felhasználni.

A Szolgáltatás díjai
Az egyes díjköteles szolgáltatások mindenkori díjszabásaa egyeztetés után érhető el.
A díjakat a Felhasználó kizárólag a progger.hu által biztosított fizetési módokat használva
egyenlítheti ki. A díj fizetéséhez kötött szolgáltatás a sikeres bankkártyás, vagy előre utalásos
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fizetési visszajelzés után a Szolgáltatóhoz történő érkezését követően aktiválódik. Szolgáltató
is megkapja az értesítést a sikeres fizetésről, és elkezdi a megrendelés feldolgozását.
A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat tetszőleges időközönként, illetve minden év
januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának
megfelelően (kerekítve) minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.
A Szolgáltató papír alapú számlát bocsát ki a befizetésekről.
A Felhasználó által megfizetett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza (pl. azért mert Hirdető
meggondolta magát és törli a fiókját, hirdetését), kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása
a progger.hu-nak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek.

Szolgáltatás megtagadása
Amennyiben a Hirdető a rendelkezésére bocsátott hirdetési felületeken a Szolgáltató írásos
beleegyezése nélkül progger.hu számára konkurens vagy a Szolgáltató üzleti érdekeit egyéb
módon sértő Hirdetést jelenít meg a Szolgáltató jogosult a Hirdetés eltávolítására a Hirdető
előzetes értesítése nélkül.
A Szolgáltató nem teszi közzé, illetve jogosult eltávolítani az olyan Hirdetéseket, amelyek
félrevezető módon azt a látszatot keltik, hogy a Hirdetéssel reklámozott terméket a
Szolgáltató támogatja.
A Szolgáltató a Szolgáltatást abban az esetben is megtagadhatja, ha az technikai okokból nem
teljesíthető, vagy a jelen ÁSZF bármely pontját sérti. A már közzétett és az ÁSZF
rendelkezéseibe ütköző Hirdetések megjelenését a Szolgáltató felfüggeszti.
Amennyiben a Hirdető ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a
Szolgáltató jogosult újabb Szolgáltatás nyújtását megtagadni, illetve a Hirdetés megjelenítését
felfüggeszteni.
A Szolgáltatás megtagadásával egyidejűleg a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani
a Hirdető valamennyi szerződését, azzal, hogy a teljesítés jelen pont szerinti megtagadása
esetén a Szolgáltatót semmilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség nem terheli.
Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást a szerződés megszüntetése nélkül egyoldalúan,
részlegesen vagy teljesen felfüggeszteni abban az esetben is, ha Hirdető olyan magatartást
tanúsít, amely a jelen ÁSZF különös rendelkezései szerint egyébként azonnali hatályú
felmondásra is okot adna, valamint abban az esetben, ha Hirdető a fizetési kötelezettségének
teljesítésével 8 (nyolc) napot meghaladó késedelembe esik.
A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése vagy
a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti Hirdetőt a megszüntetés vagy
felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe
vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól. Ilyen esetekben Szolgáltató a már teljesített
szolgáltatásokat a Szolgáltató hirdetési rendszerének, valamint az esetlegesen megkötött
szerződés szellemének megfelelő díjszabás szerint jogosult kiszámlázni.
8

Általános Szerződési Feltételek
Adatvédelmi Szabályzat

Szerzői Jogok
A Szolgáltató fenntart magának minden jogot az progger.hu weboldalon, azok bármely
részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
Miután a proggerhu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a progger.hu weboldalon
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon
való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos
hozzájárulása nélkül.
Az progger.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos
hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domainneveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes
reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem
eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más
módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
Tilos továbbá a progger.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy
visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése;
bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a progger.hu weboldalon vagy azok bármely
része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
A progger.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag
a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felmondási jog
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet
29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg
a felmondási jog.

Adatvédelem
A progger.hu adatkezelési tájékoztatója az ÁSZF elemeinek ismertetése után érhető el.

Egyéb rendelkezések
Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az
a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve a szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja,
a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen
jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi
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feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben
ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
Szolgáltató és a Hirdető vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Hirdető és a Szolgáltató
a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem
rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel
rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.

Panaszkezelés
Weboldalunk célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a megrendelő teljes
megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza
van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen,
vagy levél útján is közölheti.
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a
felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul
jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja az igénybe vevőnek.
Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító
álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt
évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
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Adatkezelési tájékoztató
Röviden
Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti
az elérhetőségeinken.

Bevezetés
A Jánosi Brigitta ev. (adószám: 67414084-1-22, székhely: 7753 Szajk Ady Endre u 38) (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 weboldal-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.
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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 weboldalon), 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 alábbi weboldalak
www.progger.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul.

adatkezelését

szabályozza:

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Értelmező fogalmak (3.§)











Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy
- közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
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;
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;
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.
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;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján 12
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beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok
feldolgozását végzi;
adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Regisztráció
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldalon történő regisztráció,
mint adatkezelés 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.
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat
Jelszó
Vezeték-és keresztnév, cégnév
E-mail cím

Nem, kapcsolati
bemutatkozás

státusz,

Számlázási név és cím

A regisztráció időpontja
A regisztráció kori IP cím

Az adatkezelés célja
A felhasználói fiókba történő biztonságos
belépést szolgálja.
A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a
szabályszerű számla kiállításához szükséges.
Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a
szolgáltatással
kapcsolatos
kérdések
hatékonyabb egyeztetése.
személyes A többi felhasználó számára minél teljesebb
kép átadása, hogy a társkeresés minél
eredményesebb legyen
A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a
szerződés
létrehozása,
tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítésének
figyelemmel kísérése, az abból származó
díjak számlázása, valamint az azzal
kapcsolatos követelések érvényesítése.
Technikai művelet végrehajtása.
Technikai művelet végrehajtása.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált valamennyi érintett.
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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.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot
(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább
8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető
módon megőrizni.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat
az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését,
vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- postai úton a 7753 Szajk Ady Endre u 38 címen,
- e-mail útján ahello@progger.hu e-mail címen,
Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:
EVOLUTIONET Kft
Székhely
7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Levelezési cím
7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Cégjegyzékszám
02-09-075023
Adószám
14992511-2-02
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 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 e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez
feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Cookie-k (sütik) kezelése
A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások
menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
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.
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GoogleAdwords konverziókövetés használata
1.

A „GoogleAdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá
annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google
konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 AmphitheatreParkway,
Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2.

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a
konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az
érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a
Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le,
akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4.

Minden GoogleAdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek
weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt
szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós
statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és
konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban
olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani
lehetne.

6.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy
böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog
szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető
el: www.google.de/policies/privacy/

A GoogleAnalytics alkalmazása
1.

Ez a honlap a GoogleAnalytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)
webelemző szolgáltatása. A GoogleAnalytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat
használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott
weblap használatának elemzését.
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A GoogleAnalytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem
vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének
megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az
esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen
használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k
általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha
letölti
és
telepíti
a
következő
linken
elérhető
böngésző
plugint.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Hírlevél, DM tevékenység
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 megkeresse.
Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz,
hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
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.
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.
Reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása
az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
Hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartásával.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg
problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (e-mail, közösségi oldalak
stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására,
illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére
– amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit
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és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül
szükséges.

Adatbiztonság (7.§)
Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa
az érintettek magánszférájának védelmét.
Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség),
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen
 a jogosulatlan hozzáférés,
 a megváltoztatás,
 a továbbítás,
 a nyilvánosságra hozatal,
 a törlés vagy megsemmisítés,
 a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és
jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az
adatkezelő gondoskodik:
 a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról,
felügyeletéről,
 a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek
kiadásáról.
A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat
 a jogosult számára rendelkezésre álljon,
 hitelessége és hitelesítése biztosított,
 változatlansága igazolható,
legyen.

Az érintettek jogai
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.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
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címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
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 25 napon belül
írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak
megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.
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.
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.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 25 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
Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
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, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
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
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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.
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.
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
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