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Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró 
természetes személy 

 
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül 

 
Honlap: http://www.baulogistik.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt 
lehetővé tévő eszköznek minősül 

 
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a 
felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. 
Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a 
sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az 
internetes hozzáférést biztosító eszköz 

 
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró 
személy 

 
Vonatkozó jogszabályok 
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

 
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 

 
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 

 
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK); 

 
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező 
jótállásról; 

 
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 
szabályairól; 

 
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében 
eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 

 
Az Adatkezelési nyilatkozat hatálya, elfogadása, 
megváltoztatása 
A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok 
rendelkezései mellett – a jelen Adatkezelési nyilatkozat, valamint a honlapon található 
további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt 
és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket. 

 
Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek 
A fogyasztó a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken 
terjesztheti elő: 

http://www.greenman.hu/


• Ügyfélszolgálati iroda helye: 8200 Veszprém, Házgyári út 16. 
• Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: 

 
Hétfő 8:00 - 16:00 
Kedd 8:00 - 16:00 
Szerda 8:00 - 16:00 
Csütörtök         8:00 - 16:00 
Péntek 8:00 - 16:00 
Szombat Zárva 
Vasárnap Zárva 

 
• Telefon: +36/88/442-244 
• Internet cím: http://www.baulogistik.hu 
• E-mail: info@baulogistik.hu 

 
A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. 
Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem 
lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul 
köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli 
panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési 
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon 
belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi 
válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az 
alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió 
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően 
harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése 
iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A 
panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus 
hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi 
azonosítószámmal ellátni. 

 
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 
1. a fogyasztó neve, lakcíme, 
2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, 
3. a  fogyasztó  panaszának  részletes  leírása,  a  fogyasztó  által  bemutatott  iratok, 

dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, 
4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, 

amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, 
5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési 

szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása, 
6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, 
7. telefonon  vagy  egyéb  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  felhasználásával  közölt 

szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. 
 
A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles 
megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 

 
A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy 
panaszával  -  annak  jellege  szerint  -  mely  hatóság  vagy  békéltető  testület  eljárását 
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kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a 
fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és 
internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, 
hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető 
testületi eljárást. 

 
Amennyiben az üzemeltető és a felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a 
tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a 
fogyasztó számára: 

 
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak 
megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi 
hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás 
lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint 
illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/ 

 

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság 
előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései 
szerint. 

 
Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön 
fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye 
szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának 
feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy 
rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett 
a         fogyasztó         kérelmében         megjelölt         békéltető         testület         illetékes. 

 
A   vállalkozást   a   békéltető   testületi   eljárásban   együttműködési   kötelezettség   terheli. 

 
Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat 
megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület 
előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított 
személy részvételének biztosítása”). 

 
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető 
testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési 
kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének 
felajánlására terjed ki. 

 
A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság 
rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások 
jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre 
nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és 
középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és 
középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása. 

 
A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, 
míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó 
árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás 
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éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság 
bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, 
illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását 
célozza. 

 
 
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli 
rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése 
céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben 
döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének 
biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad 
a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

 
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület 
elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró 
vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a 
címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig 
történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő 
megjelenítését. 

 
A kérelemnek tartalmaznia kell 

 
a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 
b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, 
c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett 

testület megjelölését, 
d. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok 

bizonyítékait, 
e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül 

megkísérelte a vitás ügy rendezését 
f. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását 

nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve 
fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor, 

g. a testület döntésére irányuló indítványt, 
h. a fogyasztó aláírását. 

 
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek 
tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli 
nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb 
írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. 

 
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. 

 
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu 

 

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: 
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei: 
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Baranya Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 
Telefonszám: 06-72-507-154 
Fax: 06-72-507-152 
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu 

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523 
Fax: 06-76-501-538 
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu 
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu 

 

Békés Megyei Békéltető Testület 
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 
Telefonszám: 06-66-324-976 
Fax: 06-66-324-976 
E-mail: eva.toth@bmkik.hu 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870 
Fax: 06-46-501-099 
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu 

 

Budapesti Békéltető Testület 
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 
Telefonszám: 06-1-488-2131 
Fax: 06-1-488-2186 
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület 
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 
Telefonszám: 06-62-554-250/118 Fax: 
06-62-426-149 
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

 

Fejér Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 
Telefonszám:06-22-510-310 
Fax: 06-22-510-312 
E-mail: fmkik@fmkik.hu 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 
Telefonszám: 06-96-520-217 
Fax: 06-96-520-218 
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu 

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. 
Telefonszám: 06-52-500-710 
Fax: 06-52-500-720 
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu 
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Heves Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. 
Telefonszám: 06-36-429-612 
Fax: 06-36-323-615 
E-mail: hkik@hkik.hu 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. 
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570 
Fax: 06-56-510-628 
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu 

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 
Telefonszám: 06-34-513-027 
Fax: 06-34-316-259 
E-mail: szilvi@kemkik.hu 

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. 
Telefonszám: 06-32-520-860 
Fax: 06-32-520-862 
E-mail: nkik@nkik.hu 

 

Pest Megyei Békéltető Testület 
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331. 
Telefonszám: 06-1-269-0703 
Fax: 06-1-474-7921 
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu 

 

Somogy Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. 
Telefonszám: 06-82-501-026 
Fax: 06-82-501-046 
E-mail: skik@skik.hu 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 
Telefonszám: 06-42-311-544 
Fax: 06-42-311-750 
E-mail: bekelteto@szabkam.hu 

 

Tolna Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet 
Telefonszám: 06-74-411-661 
Fax: 06-74-411-456 
E-mail: kamara@tmkik.hu 

 

Vas Megyei Békéltető Testület 
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 
Telefonszám: 06-94-312-356 
Fax: 06-94-316-936 
E-mail: vmkik@vmkik.hu 
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Veszprém Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116. 
Telefonszám: 06-88-429-008 
Fax: 06-88-412-150 
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu 

 

Zala Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. 
Telefonszám: 06-92-550-513 
Fax: 06-92-550-525 
E- mail: zmbekelteto@zmkik.hu 

 
Általános tudnivalók 
Az oldalon felhasználóink regisztráció után érhetik el a kívánt felületeket. A regisztrációt csak az első 
bejelentkezés alkalmával kell elvégezni, adataikat a rendszer tárolja. A regisztrációt a 
www.baulogistik.hu munkatársai legkésőbb a regisztrációs folyamat indítását követő munkanap 
10:00 óráig a megadott adatok ellenőrzése után elvégzik. A felhasználók a regisztráció során 
kötelesek a kért adatokat teljes körűen, a valóságnak megfelelően megadni, ellenkező esetben a 
www.baulogistik.hu oldalról kitiltásra kerülnek. A www.baulogistik.hu oldalon történő regisztrálás, 
továbbá az oldal használata díjmentes. 

 
MEGBÍZÓK RÉSZÉRE  
Ajánlatkérés, megrendelés leadása csak sikeres regisztráció után lehetséges! 

 
 

AJÁNLATKÉRÉS 

Megbízóinknak lehetőségük van fuvarfeladataikra árajánlatot kérni. Ajánlatkérés esetén Megbízó 
köteles teljes körűen kitölteni a fuvarozási adatlapot. Feldolgozás után a rendszer üzemeltetője 
írásban tájékoztatja az ajánlott fuvardíjról, mely írásbeli elfogadása után az ajánlat rendelésként 
szerepel tovább a rendszerben, arra a fuvarrendelés pontnál leírt feltételek vonatkoznak. 

 
 

FUVARRENDELÉS 

A rendelés leadásához Megbízónak az adatlapon valamennyi mezőt ki kell tölteni, ügyelve az adatok 
pontosságára. A tévesen, vagy hiányosan kitöltött adatokból eredő szállítási problémákért Megbízó a 
felelős, az abból adódó többlet költségeket, esetleges bírságokat teljes mértékben köteles 
megtéríteni. A rendelési űrlapon jelölt szállítási határidők tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítás 
dátuma a kapacitás függvényében attól jelentős mértékben – akár 48 órát meghaladóan - is eltérhet. 
A Megbízó által leadott fuvarrendelésekről a rendszer automatikus válaszlevelet küld, mely csak a 
rendelés beérkezéséről tájékoztat, nem jelent kötelezettséget Üzemeltető részére a fuvar Megbízó 
által megadott feltételekkel történő teljesítésére. 
Amennyiben a megbízás teljesíthető, Üzemeltető visszaigazolást küld a fuvarra vonatkozó pontos 
információkkal, ezzel egy időben Üzemeltető Fuvarozó részére fuvarmegbízást küld az adott 
feladatra. Megbízó köteles a visszaigazolásban szereplő feltételeket maradéktalanul betartani. 
Megbízónak a visszaigazolás megérkezése előtt lehetősége van a fuvarfeladat módosítására, illetve 
törlésére. A módosítás, illetve törlés csakis írásban történhet, a fuvarazonosító számra való 
hivatkozással. 
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Amennyiben Megbízó a visszaigazolás kiküldése után törli a megbízást a rendszerből, Üzemeltető 
jogosult ügyintézési díjat – esetlegesen kiállási díjat – számlázni Megbízó felé, mely a fuvardíj 50%-ig 
terjedhet. 
Amennyiben az áru átvételekor eltérés tapasztalható a fuvarmegrendelés, és a szállítás feltételei 
között, Fuvarozó jogosult elállni a fuvar teljesítésétől. Ebben az esetben Megbízó kiállási díjként a 
fuvardíj 50%-át köteles megtéríteni Üzemeltető felé. A telesített fuvarokról Üzemeltető állít ki 
fuvarszámlát, melyet Megbízó 8 napon belül köteles kiegyenlíteni. Amennyiben a számla felszólítás 
után sem kerül kiegyenlítésre, Megbízó kizárásra kerül a rendszerből. Rendszeres, vagy nagy 
mennyiségű fuvarok esetén Megbízónak lehetősége van egyedi feltételek szerint összeállított 
fuvarszerződés megkötését kezdeményezni Üzemeltetővel. 
Megbízónak tilos direkt kapcsolatfelvételt kezdeményezni a rendszer által kiközvetített Fuvarozókkal, 
a fuvar teljesítését követő egy éven belül. Kapcsolatfelvétel esetén Megbízó kizárásra kerül a 
rendszerből, valamint Üzemeltető jogosult kártérítést követelni. 

 
 

FUVAROZÓKNAK  
Fuvarozó partnereink sikeres regisztráció után tekinthetik meg a kínált fuvarokat. Megfelelő fuvar 
esetén kapcsolatba lépnek Üzemeltető ügyintézőjével, ahol egyeztetik a fuvardíjat, megállapodás 
esetén megadják a fuvart teljesítő jármű rendszámát, ezzel elfogadják a megbízást. A fuvarmegbízást 
Üzemeltető küldi Fuvarozó részére. A fuvarmegbízással egyidejűleg Üzemeltető visszaigazolást küld 
Megbízó felé. Fuvarozó köteles a megbízásban foglaltakat maradéktalanul betartani, a fuvart legjobb 
képessége szerint elvégezni. A fuvar során felmerülő eseményekről haladéktalanul köteles 
tájékoztatni Üzemeltető ügyintézőjét. 
A fuvar teljesítése után Fuvarozó megbízásban szereplő feltételek szerint fuvarszámlát állít ki 
Üzemeltető felé választása szerint 30 napos, illetve 5 % díjcsökkentés mellett 8 napos fizetési 
határidővel. 
A fuvarmegbízás elküldésével a Fuvarozónak fuvarozási kötelezettsége keletkezik. Amennyiben 
Fuvarozó az elvállalt fuvart saját hibájából nem teljesíti, a fuvardíj 50%-át köteles kártérítésként 
megfizetni Üzemeltető felé. 
Amennyiben a fuvar Megbízó hibájából hiúsul meg, Fuvarozó jogosult kiállási díjat számlázni 
Üzemeltető felé, mely legfeljebb a vállalt fuvar díjának 50%-ig terjedhet. 
Fuvarozónak tilos direkt kapcsolatfelvételt kezdeményezni a rendszer által közvetített Megbízókkal, a 
fuvar teljesítését követő egy éven belül. Kapcsolatfelvétel esetén Fuvarozó kizárásra kerül a 
rendszerből, valamint Üzemeltető jogosult kártérítést követelni. 

 

Szerzői jogok 
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése 
értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem 
alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és 
szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve 
bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része 
módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a 
jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás 
feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Persped Kft. 

 
Részleges érvénytelenség, magatartási kódex 



Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további 
pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó 
rendelkezései érvényesek. 

 
A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi 
intézkedések 
A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. 
Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti 
adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL 
adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, 
kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk. 

 

Adatkezelési tájékoztató 
Elfogadás dátuma: 2018-05-25 

 
Tartalomjegyzék 

 
• Adatkezelési tájékoztató 

o Adatkezelő adatai 
o A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt 

személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama 
o Adatfeldolgozás 

o Az érintett jogai 
 

Adatkezelő 
Név: Persped Kft. 

 
Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 16. 

 
Levelezési cím, panaszkezelés: 8200 Veszprém, Házgyári út 16. 

 
E-mail: info@baulogistik.hu 

Telefonszám: +36/88/442-244 

Weboldal: http://www.baulogistik.hu 

Tárhelyszolgáltató 
Név: Inweb Informatika Kft. 

 
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Almádi út 3. 

 
E-mail cím: info@inweb.hu 
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Név: SalesAutopilot Kft. 
 
Levelezési cím: 1089 Budapest, Golgota utca 3. 

 
E- mail cím: info@salesautopilot.hu 

 
Telefonszám: (+36) 30 624 39 34 
A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás 
Mi az a cookie? 
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie 
betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld 
el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát 
és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a 
látogatóinkról. 

 
A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az 
egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy 
titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön 
azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes 
cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza. 

 
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 

 
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön 
hozzájárulása. 

 
A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 

 
Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a 
weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik 
tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és 
jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy 
egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő 
cookie a „   ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett 
a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – 
felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben 
(például a Google Keresésben) és szerte az interneten. 

 
Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display 
Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy 
szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg 

 
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához 
nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek 
hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k 
élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 

 
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat 
gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja 
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leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek 
a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal 
dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. 
Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 

 
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek 
elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken 
találhat: 

 
• Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-  

manage-cookies#ie=ie-11 
• Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-  

your-computer 
• Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-   

szamito 
• Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US 
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 

 
 
Kezelt adatok 

 
Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok. 

 
Az adatkezelés időtartama 

 
Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük. 

 
Az adatkezelés jogalapja 

 
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. 
[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] 

 
Regisztráció a weboldalon 
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást 
tud biztosítani. A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele 

 
Kezelt adatok 

 
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, telefonszámát, e-mail címét, regisztráció 
időpontját kezeli. 

 
Az adatkezelés időtartama 

 
A hozzájárulásának visszavonásáig. 

 
Az adatkezelés jogalapja 

 
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára 
[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] 
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A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt 
adatok 
A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer 
eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság 
érdekében. 

 
Kezelt adatok 

 
A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe. 

 
Az adatkezelés időtartama 

 
A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás 
időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra. 

 
Az adatkezelés jogalapja 

 
A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés 
c) pont szerinti adatkezelés] 

 
Marketing célú adatkezelések 

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés 
Kezelt adatok 

 
Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 

 
Az adatkezelés időtartama 

 
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

 
Az adatkezelés jogalapja 

 
Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő 
számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] 

 
Remarketing 
Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg. 

 
Kezelt adatok 

 
A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok. 

 
Az adatkezelés időtartama 



Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt: 
 
Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/ 

 

Google Analitycs tájékoztató:  
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu 

 

Facebook tájékoztató:  
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 

 

Az adatkezelés jogalapja 
 
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára 
[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]. 

 
További adatkezelések 
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást 
nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az 
adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). 

 
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli 
adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az 
Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen 
személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról 
kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja. 

 
Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez 
kapcsolódó tevékenységükről 

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás 
Az adatfeldolgozó megnevezése: Inweb Informatika Kft. 

 
Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 

 
E-mail cím: info@inweb.hu 

 
Székhely: 8200 Veszprém, Almádi út 3. 

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

 
Az adatfeldolgozó megnevezése: SalesAutopilot Kft. 

 
Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 
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Telefonszám: (+36) 30 624 39 34 
 
E- mail cím: info@salesautopilot.hu 

 
Székhely: 1089 Budapest, Golgota utca 3. 

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

 
Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység 
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: SalesAutopilot Kft. 

 
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 1089 Budapest, Golgota utca 3. 

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: (+36) 30 624 39 34 

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: info@salesautopilot.hu 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek 
kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a 
hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli. 

 
Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés 
Az adatfeldolgozó megnevezése: Persped Kft. 

 
Az adatfeldolgozó székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 16. 

 
Az adatfeldolgozó telefonszáma:  06/88/442-244 

 
Az adatfeldolgozó e-mail címe: persped@persped.hu 

 
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a 
számlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és 
címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének 
megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli. 

 
Az adatkezelés során Önt megillető jogok 
Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg: 

 
• a hozzájárulás visszavonásának joga 
• személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés 
• helyesbítéshez való jog 
• adatkezelés korlátozása, 
• törléshez való jog 
• tiltakozáshoz való jog 

mailto:info@salesautopilot.hu
mailto:info@salesautopilot.hu
mailto:persped@persped.hu


• hordozhatósághoz való jog. 
 
Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az 
Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében 
személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, 
amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában 
elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a 
panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és 
panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az 
azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint 
vásárlót is be tudjuk azonosítani. 

 
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg 
Adatkezelő. 

 
A hozzájárulás visszavonásának joga 

 
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a 
megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még 
nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem 
tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli 
előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, 
valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos 
érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük. 

 
A személyes adatokhoz való hozzáférés 

 
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult 
arra, hogy: 

 
• a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és 
• a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa: 

o az adatkezelés céljai; 
o az Önről kezelt személyes adatok kategóriái; 
o információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve 

amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja; 
o a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 
o az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó 

személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 
jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok 
kezelése ellen; 

o a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
o ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden 

elérhető információ; 
o az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a 

profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott 
logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés 
milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír. 



A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére 
irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést 
számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe. 

 
A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását 
követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. 
Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a 
felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és 
ellenőrizni. 

 
Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az 
adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri. 

 
Helyesbítéshez való jog 

 
Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó 
pontatlan személyes adatokat. 

 
Adatkezelés korlátozásához való jog 

 
Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 
valamelyike teljesül: 

 
• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a 
korlátozásra; 

• az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például 
azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért 
nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés 
céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; vagy 

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az 
adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos 
indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést 
korlátozni kell. 

 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak 
az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 
Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás 
feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt. 

 
Törléshez - elfeledtetéshez való jog 

 
Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó 
személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 



• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő 
gyűjtötte vagy más módon kezelte; 

• Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
• Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező 

jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre, 
• a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján 

megállapítást nyert, 
• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 
 
Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt 
személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia 
és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható 
lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az 
adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra 
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

 
A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

 
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából; 
• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében 
megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve 
közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 
keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha 
Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy 
fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban). 

 
Tiltakozáshoz való jog 

 
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a 
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, 
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, 
hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése 
ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha 
Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, 
akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

 
Hordozhatósághoz való jog 

 
Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön 
önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön 
által az Adatkezelő részére megadott adatokat kérte, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv 



formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, 
hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa. 

 
Automatizált döntéshozatal 

 
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen 
alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy 
Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles 
megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek 
védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről 
emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson 
be. 

 
A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés: 

 
• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges; 
• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi 

lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét 
szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

• az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 
 
Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés 
Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett 
jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. 
napjával megszűnt. 

 
2018. május 25. napja előtt regisztrált NAIH szám: 
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-113546/2017. 

 
Adatbiztonsági intézkedések 
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, 
hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás 
ellen. 

 
az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak 
érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor 
az Ön személyes adataival dolgoznak. 

 
Jogorvoslati lehetőségek 
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó 
törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes 
adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 



Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu). 

 
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések 
megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az 
Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt. 

 
Adatkezelési tájékoztató módosítása 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és 
jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő 
használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. 

 
Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő 
célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt 
az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról: 

 
• a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az 

időtartam meghatározásának szempontjairól; 
• azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes 

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, 
és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése 
ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés 
esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását; 

• hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor 
visszavonhatja, 

• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 
• arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses 

kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön 
köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges 
következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 

• az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a 
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és 
arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen 
jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír. 

 
Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja 
hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia. 

 
A jelen dokumentum a weboldal működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési 
információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján. 
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