
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink 
igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 

 

1.   BEVEZETŐ 

Üdvözöljük a SzeriZsolt.hu weboldalon  és Webáruházában 
(továbbiakban:,,SzeriZsolt.hu és SzeriZsolt.me Webáruház”) weboldalán.  

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza a 
Weboldalak adatvédelmi tájékoztatóját és a Webáruházban elérhető szolgáltatások 
igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának 
feltételeit. 

Levelezési címünk: 1085 Budapest, József Krt. 69. 
 
URL címek: 
 
http://www.SzeriZsolt.hu 
http://www.szerizsolt.me (http://www.eshop-gyorsan.hu/szerizsolt) 

1.1. A weboldalak üzemeltetőjének (továbbiakban: „Szolgáltató”) adatai 

Név:  
Bio Way Future 

Kft. 

Székhely: 
HU 1085 
Budapest, József 
Krt. 69. 

Képviselő neve: 
Kakas Györgyné, 
ügyvezető 

Cégjegyzékszám: 01-09 170718 

Bejegyző Bíróság Neve: 
Fővárosi 
Törvényszék 
Cégbírósága 



Adószám: 24299390-2-42 

Közösségi adószám: HU 24299390 

Számlavezető pénzintézet: Gránit Bank Zrt. 

Számlaszám: 
12100011-
17577375-00000000

IBAN számlaszám: 
HU23 1210 0011 
1757 7375 0000 
0000 

SWIFT kód: GNBAHUHB 

Telefonszám: 0036307544657 

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-112418/2017 

A bejegyző hatóság megnevezése: 

Nemzeti 
Adatvédelmi és 
Információszabadság 
Hatóság 

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató: 

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe 
vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 

 

1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során? 

 

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi: 

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára 

átláthatóan kezeljük. 

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, 

és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon. 

 
 



c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából 

megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak. 

d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az 

általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a 

pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük. 

e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok 

kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható. 

f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a 

személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes 

kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával 

szemben. 

Társaságunk az Ön személyes adatait  

a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a 
szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, 
rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.  

b) egyes esetekben az Önadatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező 
jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét. 

c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, 
vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például 
honlapunkműködtetése, fejlesztése és biztonsága. 

 

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. 

 

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:  

Tarhelypark.hu 

1122 BudapestGaál József út 24. 

info@tarhelypark.hu 

 

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen 
tájékoztatónkban.  

Az általunk kezelt adatok: 

Tevékenység 
megnevezése és az 
adatkezelés célja 

Jogalap Kezelt adatok Időtartam Nyilvántartási 
szám 

Honlap látogatása 

Cél a honlap 
rendeltetésszerű és 

Társaságunk 
jogos 
érdeke 

IP cím  

a látogatás 
időpontja  

36 hónap Google 
Analytics 



színvonalas 
működésének 
biztosítása,  

a szolgáltatásaink 
minőségének 
ellenőrzése és 
javítása,  

a rosszindulatú, 
weboldalunkat 
támadó látogatók 
beazonosítás, 

a látogatottság 
mérésére,  

statisztikai célok 

a meglátogatott 
aloldalak adatai, 

az Ön által 
használt 
operációs 
rendszer és 
böngésző típusa 

Regisztráció a 
honlapon 

Cél a látogatóinknak 
teljesebb 
felhasználói élmény 
nyújtása 

értesítés 
üzemszünetről, 
társaságunk 
elérhetőségének 
módosulásáról, stb. 

hozzájárulás vezetéknév, 
keresztnév 

e-mail cím 

a regisztráció 
törléséig, 
illetve a 
hozzájárulás 
visszavonásáig 

MailChimp 

Hírlevél 
szolgáltatás 

Cél: kapcsolattartás, 

Önt új akciókról, új 
termékeinkről 
értesítjük 

hozzájárulás teljes név, 

e-mail cím 

 

hírlevélről 
történő 
leiratkozásig 

MailChimp 

     

Ügyintézés, panasz 

 észrevételre, 
panaszra válaszadás 

 jogi 
kötelezettsé
g 

 teljes név 

 e-mail cím 

 telefonszám 

 5 évig  



   levelezési cím 

        

 

A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott 
személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően 
nem célunk.  

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az ügyfelszolgalat@szerizsolt.hu e-mail, 
illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, ……… napon 
belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott 
elérhetőségre. 

 

2. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket? 

 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon 
keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön 
internetes böngészője menti le és tárolja el.  

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége 
alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már 
Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, 
illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.   

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.  

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről 
weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például 
a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását 
segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. 

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével 
megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük 
az Ön hozzájárulását.  

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével 
harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. 

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha 
sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik. 

 

Milyen sütiket alkalmazunk? 

 

Típus Név Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség 



rendszer 
sütik 

 nem igényel a webes alkalmazás 
tűzfalának session 

sütije, amely a 
kereszthivatkozások 

elleni visszaélés 
megelőzésére 

szolgál 

honlap 
működésének 

biztosítása böngésző 
session 

vége 

nyomkövető 
süti 

 igényel személyre 
szabáshoz 

Ön 
beállításainak 
megjegyezése 

szolgáltatásunk 
hatékonyságának 

növelése 

 

 

nyomkövető 
süti  

(harmadik 
féltől 

származó) 

  

 
nem igényel 

új session-ök és 
látogatók 

azonosítására,  a 
GoogleAnalytics 

webes nyomkövető 
szolgáltatás ment le 

a weboldal 
látogatása során 

harmadik 
személyek (pl. 

Google) 
szolgáltatásaihoz 

kapcsolódik  

 

 

 

      

      

      

 

A harmadik féltől származó sütiről (thirdpartycookie) részletesen itt 
https://www.google.com/policies/technologies/types/,   az adatvédelemről pedig itt 
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=huolvashat 

 

3. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről? 

 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztrációilletve a 
Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor 
fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön 
felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink 
igénybevételének. 

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy 
vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.  

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja 

� a regisztráció törlésével, 
� az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve 
� a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy 

felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével. 



A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból –  … napos határidővel 
vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy 
jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után 
is kezelhetünk. 

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk 
bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató 
regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – 
szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy 
büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt. 

 

4. Egyéb adatkezelési kérdések 

 

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, 
adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne 
használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További 
információ a 2. pontban található. 

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.  

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok 
rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben 
adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának 
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben. 

Társaságunk adatkezelésében részt vevő közreműködői és munkavállalói előre 
meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön 
személyes adatait megismerni. 

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint 
biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a 
jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól 
és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. 

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, 
munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő 
védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet 
és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten 
keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. 
Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél 
biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem 
tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében 
szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés 
megakadályozása érdekében. 

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan 
őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza 
meg. 



 

5. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei? 

 

Ön az adatkezelésről  

� tájékoztatást kérhet, 
� kérhetiaz általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, 

kiegészítését,  
� tiltakozhataz adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a 

kötelező adatkezelés kivételével), 
� bíróság előtt jogorvoslattal élhet,  
� a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet 

(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html). 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

� Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
� Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
� Telefon: +36 (1) 391-1400 
� Fax: +36 (1) 391-1410 
� E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap:https://naih.hu/ 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a 
megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott  

� adatairól,  
� azok forrásáról,  
� az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,  
� időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának 

szempontjairól, 
� az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységükről,  
� adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint 

megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá  
� az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és 

címzettjéről. 

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, ……… napon belül (legfeljebb 
azonban 1 hónapon belül)adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes 
kivéveakkor, haÖn a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már 
nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az 
esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez 
vezetett.A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi 
hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás 
lehetőségéről tájékoztatással. 

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, 
továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, 
kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti. 



Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a 
kérelem kézhezvételét követő ……… napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon 
belül)írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk 
indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás 
lehetőségéről. 

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, ……… napon belül (legfeljebb azonban 1 
hónapon belül)megvizsgáljukés a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy 
döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - 
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat 
zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük 
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, 
és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, 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.Amennyiben Ön a 
döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve 
a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat. 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett 
választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is 
megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is 
fordulhat panasszal. 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna 

panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása 

érdekében – keresse meg Társaságunkat. 

 

6. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre? 

 

� a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 

� az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény - (Info tv.) 

� a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

� az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.) 

� az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv) 

� a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.) 

� a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.) 

� a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 
2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) 



 

7. Adatkezelési tájékoztató módosítása 

 

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, 
amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos 
információk közzététele a szerizsolt.hu/adatkezeles weboldalon történik. 

 

Budapest, 2018-06-25 

 

További adatkezelési feltételek 
 
Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. 

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk, rendszerüzenetet hozzájárulás nélkül is küldhetünk. 

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. 

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. 

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az ugyfelszolgalat@szerizsolt.hu  e-
mail címen. A személyes adatok - és a regisztráció - törlését ugyanezen címen lehet kérni. 
 

 
Bevezetés 

A Bio Way Future Kft. (székhely:1085 Budapest József Krt. 69., cégjegyzékszám: 01-09 170718, a 
továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatónak. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Infotv.) 20.§ (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, a 
továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson 
alapul vagy kötelező. 

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai 
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az 
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. 

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6.§ (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető 
akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a 
személyes adat kezelése 

• az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy 
• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek 

érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 
Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen 
esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is: 

a) az adatgyűjtés ténye 
b) az érintettek köre 
c) az adatgyűjtés célja 
d) az adatkezelés időtartama 



e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye 
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint 
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma. 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza www.szerizsolt.me webáruház 
 és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi 
hivatkozást is. A tájékoztató módosításai közzététellel lépnek hatályba. 

I. Értelmező fogalmak (3.§): 

1. érintett/Felhasználó: 
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható 
természetes személy. 

2. személyes adat: 
az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több 
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az 
adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

3. különleges adat: 

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más 
világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes 
adat. 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes 
adat. 

4. hozzájárulás: 
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel 
félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre 
kiterjedő - kezeléséhez. 

5. tiltakozás: 
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, 
illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

6. adatkezelő: 
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely 
önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a 
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 
adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

7. adatkezelés: 
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így 
különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, 
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy 
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, 
DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

8. adattovábbítás: 
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 

9. nyilvánosságra hozatal: 
az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

10. adattörlés: 
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. 

11. adatmegjelölés: 
az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. 

12. adatzárolás: 



az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő 
korlátozása céljából. 

13. adatmegsemmisítés: 
az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

14. adatfeldolgozás: 
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek 
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai 
feladatot az adatokon végzik. 

15. adatfeldolgozó: 
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az 
adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést 
is - adatok feldolgozását végzi. 

16. adatfelelős: 
az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, 
illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett. 

17. adatközlő: 
az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által 
hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi. 

18. adatállomány: 
az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 

19. harmadik személy: 
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely 
nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

II. Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§): 

1. Személyes adat akkor kezelhető, ha 

• ahhoz az érintett hozzájárul, vagy  
• azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat 

rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. 

2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan 
költséggel járna, és a személyes adat kezelése 

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy 

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek 
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 

3. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását 
megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, 
testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben 
a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. 

4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez 
törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 

5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a 
szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek 
ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás 
célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek 
félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben 
meghatározottak szerinti kezeléséhez. 

6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat 
törvény eltérő rendelkezésének hiányában 



• a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 
• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek 

érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 

III. Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2]): 

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében 
kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok 
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a 
cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 
kezelhető. 

IV. Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4]): 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai 
feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára 
tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához 
szükséges ideig lehessen azonosítani. 

Mire használjuk az Ön adatait? 

Az Ön adatai, számítógépes adatfeldolgozással kerülnek továbbításra, annak érdekében, hogy a Felhasználó 
Fiókját kezelhessük. Az Ön adatait minőségbiztosítási célból és statisztikai tanulmányok készítése illetve, 
előzetes hozzájárulással készülő kereskedelmi ajánlatok megküldése céljából használjuk. 

Kinek van hozzáférése az Ön adataihoz? 

Erről a honlapról összegyűjtött adatokat a Bio Way Future Kft., mint adatkezelő használja fel. 

Hogyan biztosítjuk az Ön adatainak védelmét? 

A Szolgáltató minden szükséges óvintézkedést megtesz annak érdekében, hogy adatai biztonságban legyenek, 
ez különösen jelenti annak megelőzését, hogy engedéllyel nem rendelkező harmadik személy előtt feltárásra 
kerüljön. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a számítógépes rendszerei biztonságos 
működése érdekében. Amennyiben adatai szerződéses partnereink felé továbbításra kerülnek (elsősorban 
tárolási célból), a Szolgáltató garantálja, hogy a szerződéses partnerek az erre vonatkozó előírásoknak 
megfelelő biztonságról gondoskodnak. 

Milyen jogai vannak? 

Szolgáltató biztosítja, hogy adatai előzetes hozzájárulás hiányában kereskedelmi céllal ne legyenek 
felhasználva. Amennyiben a kereskedelmi célú adatkezeléshez előzetesen hozzájárult, Szolgáltató biztosítja, 
hogy ennek megváltoztatását bármikor kérhesse. Hozzáférési-, kijavítási-, megváltoztatási jog, melyet 
a www.szerizsolt.me  weboldalra (szerizsolt.hu és webáruház) felhasználónevével belépve fiókjában a 
felhasználó is elvégezhet. 

Funkcionális adatkezelés: 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20.§ (1) 
bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal funkcionalitásának működése körében az 
alábbiakat: 

a) az adatgyűjtés ténye 
b) az érintettek köre 
c) az adatgyűjtés célja 
d) az adatkezelés időtartama 
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye 
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 



2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: 

-Felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, 
számlázási cím 

- számlázási név, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím. 

3. Az érintettek köre: 
A webshop weboldalon regisztrált valamennyi érintett. 

4. Az adatgyűjtés célja: 
Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, pl. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, 
tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak 
számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának 
céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait. 

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 
A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. (A gazdálkodó az üzleti 
évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi 
kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható 
formában legalább 8 évig köteles megőrizni.). 

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: 
A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek maradéktalan tiszteletben 
tartásával. 

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 
A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: Felhasználói név, jelszó, vezeték- és 
keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név. A személyes 
adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: Postai úton 1085 Budapest, 
József Krt. 69. szám alatti címre küldött levéllel, e-mail útján az ugyfelszolgalat@szerizsolt.hu  e-mail címen. 

8. Az adatkezelés jogalapja: 
A Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5.§ (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: 

A 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. 

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.): 

1. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből 
származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás 
igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. 

2. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás 
nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága 
esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor 
kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez 
feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. 

3. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból - így különösen 
szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett 
tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az 
igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. 



4. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a 
szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa. 

5. A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a 
számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így 
rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni. 

6. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely 
adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem 
hozható adatok kezelését is. 

Adatrögzítés cookie-k (sütik) segítségével 

Mi az a cookie? 

A “cookie” egy kisméretű fájl, amely a számítógép böngészési előzményeit tárolja (nyelvi beállítások, 
csatlakozási idő, látogatott oldalak, stb.). Ezeknek a tartalma ellenőrizhető, különösen azért, hogy a böngészést 
hatékonyabbá tegyük. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyből Önt azonosítani tudhatnánk. 

Az átláthatóság kedvéért, a következő bekezdések egy összefogó képet alkotnak a Szolgáltató honlapja által 
használt cookie-król és olyan megoldást tudnak kínálni, amely segíti a megfelelő döntés meghozatalát. Fontos 
leszögezni, hogy a számítógép mások számára hozzáférhetővé tételével a cookie-k működésén is változtathat. 

Szolgáltató mire használja a cookie-kat? 

Szolgáltató honlapja azért használ cookie-kat, hogy a felhasználó böngészését segítse. A honlap a következő 
cookie-kat használja: felhasználó által választott nyelvi vagy egyéb beállítások, amely a kiválasztott szolgáltatás 
használatához szükséges, flash cookie-k, amelyek médialejátszó (audió vagy videó) használatához 
szükségesek. 

Szolgáltató honlapja továbbá használhat cookie-kat ahhoz, hogy bizonyos termékekkel kapcsolatosan 
tájékoztasson, igénybevett szolgáltatásokkal és meglátogatott oldalakkal kapcsolatban informáljon. Ezek a 
cookie-k lehetővé teszik, hogy személyre szabott tartalmat tudjunk készíteni és különösen személyre szabott 
ajánlatokat készítsünk, amikor Ön az oldalunkra lép. Ezeket a cookie-kat a kérésének megfelelően - a 
következő bekezdésben leírtak szerint - tudjuk beállítani. Amennyiben elutasítja a következő bekezdésben leírt 
cookie-k használatát, amely lehetővé tenné, hogy annak a rögzítését, hogy mely termékeket, szolgáltatásokat, 
oldalakat választott ki, a böngészési tartalom nem lesz személyre szabva és az esetlegesen megjelenő hirdetés 
irreleváns lehet Ön számára. 

Lehetővé teszi a honlap, hogy harmadik személyek a cookie-kat használják, miközben Ön böngészik? 

Szolgáltató weblapja a Google Analytics rendszerét használja és a honlap analizálást a Google Inc. 
segítségével végzi. Google Analytics olyan cookie-kat használ, amelyek szövegfájl formátumúak, és a 
felhasználók honlapböngészési szokásait elemzi, erről készít statisztikákat. Az oldal böngészésével 
kapcsolatosan a cookie-k által generált adatok (ideértve az IP címet is) a Google által kerülnek tárolásra és 
továbbküldésre az Egyesült Államokban található szerverekre. Google ezeket az információkat az oldal 
használatával kapcsolatos értékelésekre, oldalt közzétevő által igényelt jelentések készítésére és az oldal 
használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások ajánlására használja fel. Google abban az esetben jogosult 
ezeket az adatokat harmadik személynek továbbítani, ha erre jogszabály kötelezi, vagy ha ezek a harmadik 
személyek a Google vagy a közzétevő helyett maguk továbbítják ezeket az adatokat. Google nem kapcsolja 
össze az IP címét a többi olyan adattal, amely a Google rendelkezésére áll. A cookie-k használatát leállíthatja, 
ha a böngésző beállításaiban ezt rögzíti (lsd. alább). 

Ön a weboldal használatával kifejezetten hozzájárul, hogy a Google az itt rögzített feltételekkel és az itt 
megállapított célok érdekében kezelje a személyes adatait. A Google Titoktartási Szabályainak 
megismeréséhez, kérjük kattintson ide. 

Google elfogadja a Safe Harbour US Kereskedelmi Hivatala által készített adatvédelmi alapelveket. Ezek az 
alapelvek, amelyeket az Amerikai Egyesült Államok az Európai Bizottsággal 2001-ben rögzített alapvetően a 
személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 
szóló Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelvén alapulnak és elsősorban az 
Európai Unióból az Egyesült Államokba továbbított adatok megfelelő védelmét hivatottak biztosítani. 



Hogyan tudja a cookie-kat kezelni? 

1. Böngészési beállítások és a választásának következményei: 
Többféleképpen lehet a cookie-kat kezelni. Bármikor a böngésző Beállítások menüpont Segítség opció 
kiválasztásával módosítható a cookie-kra vonatkozó beállítás. Ez megmutatja, hogy hogyan lehet kitörölni a 
cookie-kat, hogy lehet értesítést kérni arról, ha cookie-t kapott vagy hogyan lehet hatástalanítani valamennyi 
vagy bizonyos feladóktól származó cookie-kat. Lehetősége van arra is, hogy a cookie-kat manuálisan törölje. 

Lehetősége van továbbá arra, hogy hatástalanítsa vagy kitörölje a böngészője kiegészítő szoftvere által 
használt hasonló cookie-kat, úgy mint a Flash cookie-kat, módosítva a kérdéses szoftver beállításait vagy a 
szoftvert közzétevő honlapján. 

Fontos tudni, hogy a böngésző beállításainak ilyen módosítása magával vonhatja, hogy egyes tartalmakhoz 
való hozzáféréstől vagy egyes várt szolgáltatástól elessen. Nem vállalunk felelősséget a cookie-k 
korlátozásának következményeként előálló korlátozott működésből eredő következményekért. 

A választási lehetőség a használt böngészőtől függ. 

Minden böngésző beállításában lehetőség van a cookie-k kezelésére. Az erre vonatkozó információ a böngésző 
súgó menüpontjában található meg, amely részletes információt tartalmaz a választható beállításokról. 

Az Internet Explorer™ esetén: Nyissa meg az Eszköz menüpontot, válassza ki az Internetbeállítások parancsot, 
majd kattintson a biztonság fülre és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti 
utasításokat: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/Block-or-allow-cookies 
Firefox™ esetén: Nyissa meg az Eszköz menüpontot, válassza ki a biztonság tab-ot és jelölje be a kívánt 
beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti 
utasításokat: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se 
Chrome™ esetén: Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd kattintson a Haladó beállítások parancsra, majd 
a biztonságra vonatkozó menüpontban a tartalmi beállítások opcióban jelölje be a kívánt beállításokat vagy 
kövesse a következő link szerinti 
utasításokat: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&hlrm=en 
Okostelefon használata esetén: A cookie-k törléséhez Beállítások menüpont, Safari opciójában válassza ki a 
Cookie-k törlése parancsot. A telefonon lévő valamennyi cookie törlése a Menü, Beállítások, Minden Cookie 
törlése parancs kiválasztásával lehetséges. 

Hírlevél, DM tevékenység: 

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. 
§-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató 
reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, 
vagy telefonszám) megkeresse. 

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a 
reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. 

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen 
leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez 
szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a 
Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva. 

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) 
bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket: 

a) az adatgyűjtés ténye 
b) az érintettek köre 
c) az adatgyűjtés célja 
d) az adatkezelés időtartama 
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye 
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 

5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (telefonszám) dátum, időpont. 

6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett. 



7. Az adatkezelés célja: Reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az 
érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. 

8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a 
leiratkozásig tart az adatkezelés. 

9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő 
munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat 
a hírlevélről. 

11. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági 
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése: 

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a 
náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a 
nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban 
foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett 
személy előzetes hozzájárulásával adható át. 

Facebook: 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) 
bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a 
következőket: 

a) az adatgyűjtés ténye 
b) az érintettek köre 
c) az adatgyűjtés célja 
d) az adatkezelés időtartama 
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye 
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a 
Felhasználó nyilvános profilképe. 

3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és „lájkolta” a 
weboldalt. 

4. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, 
akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”. 

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az 
érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az 
átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/címen tájékozódhat az érintett. 

6. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve 
az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: 
(http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/) 

7. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com 
weboldalon. 

Adatgyűjtés harmadik személy weblapjain keresztül 
 
Szolgáltató honlapja használhat ún. plug-in-eket olyan szociális hálózaton keresztül, amelyet Facebook Inc., 
1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA üzemeltet, amennyiben a weboldalunk olyan alkalmazásába 
lép be, amely tartalmaz olyan plug-int, a böngészője közvetlenül a Facebook szervereivel veszi fel a 
kapcsolatot. Az ilyen plug-ins-ek tartalmát a böngészőjére közvetlenül a Facebook küldi. Facebook tájékoztatást 
kap arról, hogy a böngészője a weblapunk vonatkozó oldalára belépett, még akkor is, ha nem rendelkezik 
Facebook fiókkal vagy ha abban az időpontban a Facebook fiókjába nincs bejelentkezve. Az IP címét a 
böngészőprogramja közvetlenül a Facebook Egyesült Államokban található szerverére megküldi, ahol 



rögzítésre kerül. Amennyiben a Facebook fiókjába be van jelentkezve, miközben az oldalunkat böngészi 
Facebook közvetlenül összekötheti az oldalunkon tett látogatását a Facebook fiókjával. Amennyiben a plug-ins-
ek használata közben aktív, például a „like” -ra kattint vagy bejegyzést ír, az erre vonatkozó információ a 
Facebook szerverén tárolásra kerül és a Facebook fiókján megjelenik. Facebook jogosult ezt az információt 
hirdetési célból, piaci tanulmányok készítése céljából felhasználni. Facebook létrehozhat felhasználói fiókokat, 
meghatározhatja az érdeklődési körüket, kiépítheti kapcsolataikat, annak érdekében, hogy egyes oldalak 
felhasználtságát értékelje, jogosult ezalapján más Facebook felhasználókat tájékoztatni, szolgáltatásokat 
kínálni. Ha nem kívánja, hogy Facebook a weboldal használata során szerzett adatokat a felhasználói fiókjával 
összekapcsolja, a Facebook fiókjából ki kell, hogy jelentkezzen, mielőtt a weboldalunkat meglátogatja. A 
Facebook által végzett adatkezelésről, adattovábbításról, az adatkezelési folyamat során Önt megillető jogokról 
több információért, javasoljuk, hogy olvassa el a Facebook adatvédelmi irányelvét, amelyet az alábbi 
linkre kattintva tud megnyitni. 

Adattovábbítás: 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) 
bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a 
következőket: 

a) az adatgyűjtés ténye 
b) az érintettek köre 
c) az adatgyűjtés célja 
d) az adatkezelés időtartama 
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye 
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: 

a) A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Telefonszám, szállítási cím, szállítási név, 
számlázási cím, számlázási név 
b) A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Vezeték- és keresztnév, e-mail cím, 
számlázási cím, számlázási név. 

3. Az érintettek köre: 
A házhozszállítást/online vásárlást kérő valamennyi érintett. 

4. Az adatkezelés célja: 
A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolítása. 

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 
A webáruházban fenntartott érvényes regisztráció időszaka alatt tart. 

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: 
A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek maradéktalan tiszteletben tartásával. 

DPD Hungária Kft. 

Székhelye, levelezési címe: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép. 

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-888141 

Adószám: 13034283-2-42. 

NAIH-szám: NAIH-80728/2014. 

E-mail: dpd@dpd.hu 

Telefon: +36 1 501 6200 

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 
Az érintett kérheti a házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak 
mielőbbi törlését. 

8. Az adattovábbítás jogalapja: 



A Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi 
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

Adatbiztonság (7.§) 

1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az 
érintettek magánszférájának védelmét. 

2. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, 
köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 
szükségesek. 

3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen 

- a jogosulatlan hozzáférés 
- megváltoztatás továbbítás 
- nyilvánosságra hozatal 
- törlés vagy megsemmisítés 
- valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés 
- továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő 
technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé 
teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további 
intézkedésekkel biztosítja 

a.) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását 
b.) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés 
segítségével történő használatának megakadályozását 
c.) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés 
alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják 
d.) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az 
automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe 
e.) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és 
f.) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. 

6. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor 
és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési 
megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha 
az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek. 

Az érintettek jogai (14.-19.§): 

1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

- kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint 
- kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 

2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott 
adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, 
az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett 
személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

3. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából 
adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának 
időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, 
valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon 
belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás 



ingyenes. 

5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés 
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás 
jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 
azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. 

6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő 
személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti. 

7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére 
álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes 
adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy 
téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az 
adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a 
bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy 
pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg 
egyértelműen. 

10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, 
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés 
céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem 
elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az 
adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

Jogorvoslat: 

1. 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. 

2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt 
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban 
tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - 
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a 
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással 
érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése 
érdekében. 

3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak 
közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. 

4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
Telefon: +36-1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  



Bírósági jogérvényesítés (22.§): 

1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az 
adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. 

2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett 
pernyertessége érdekében beavatkozhat. 

4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, 
zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett 
tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. 

5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet 
közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a 
meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. 

6. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra 
hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik. 

Kártérítés és sérelemdíj (23. §): 

1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 
megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 

2. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 
megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 

3. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles 
megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az 
adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha 
bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső 
elháríthatatlan ok idézte elő. 

4. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a 
személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan 
magatartásából származott. 

 

 

 

 

 

1.2. Ügyfélszolgálatunk elérhetősége 

E-mail címe: ugyfelszolgalat@szerizsolt.hu  

On-line ügyfélszolgálat munkanapokon 10:00-18:00 óra között elérhető. 



  

2.   AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA 

A regisztráció, illetve vásárlás során (bármelyik esetben) a Felhasználónak a 
Webáruház szolgáltatásainak igénybe vételéhez el kell fogadnia a jelen ÁSZF 
feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az 
ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a 
Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között. 

Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor a jelenleg hatályos 
jogszabályok szerint a webáruház nem nyújthat szolgáltatást, nem fogadhatja el, és 
nem szolgálhatja ki a megrendelést. 

2.1. A Webáruház célja 

A Webáruház célja, a www.szerizsolt.hu weboldalhoz kapcsolódó tudatos életvitellel 
összefüggő termékek és szolgáltatások bemutatása, értékesítése.  

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egyes termékek és szolgáltatások 
értékesítését beszüntesse, bizonyos termékeket saját megítélése alapján másokkal 
helyettesítsen, vagy új termékeket és szolgáltatásokat vezessen be. 

2.2. Felhasználási feltételek 

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Feltételek című 
pontban tájékozódhat. 
A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet ezen 
ÁSZF nem tartalmaz, a Webáruházon elérhető “Vásárlási Információk” nyújtják, 
amiket ITT LEHET ELÉRNI. 

A szerződés nyelve magyar. 

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így 
az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. 

A Felhasználó a Webáruház használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen 
ÁSZF-ben foglaltakat, valamint az alábbiakat: A Webáruházon feltüntetett árak 
forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák. A Webáruházon megrendelhető 
termékek árainak változtatási jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a 
Webáruházon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, így a változás a 
Felhasználók már elküldött és végleges rendeléseit nem érinti. 

 

2.3. Felelősség 

Felhasználó a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, 
hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem 
vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel 
okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító 
szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 



Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított 
magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház 
használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, 
se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős 
saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az 
eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 

A Felhasználók által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett 
tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak 
tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység 
folytatására utaló jeleket keresni. 

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, 
amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi 
gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Webáruház 
használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe 
véve köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő, bármely 
tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért 
kizárólag Felhasználót terheli a felelősség. 

Amennyiben a Felhasználó a Webáruházban kifogásolható tartalmat észlel, köteles 
azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltató ügyfélszolgálatának az 
ugyfelszolgalat@szerizsolt.hu e-mail címen. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása 
során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére 
vagy annak módosítására. 

A Webáruházban közzétett tartalmak nem minősülnek orvosi tanácsnak, és nem 
helyettesítenek semmiféle orvosi ellátást. 

A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megsértése esetén bármikor 
kezdeményezheti a Felhasználó regisztrációjának törlését, amely a Webáruházban 
való regisztrációval, vagy a későbbiek során megszerzett valamennyi jogosultság és 
kedvezmény végleges és visszavonhatatlan törlésével, illetve elveszítésével jár, 
különös tekintettel az alábbi esetekre: 

●     amennyiben a Felhasználóról bebizonyosodik, hogy más személy nevében 
regisztrált a Webáruházon, fiktív regisztrációt kezdeményez vagy hajt végre a 
Webáruházon, nem létező személyek nevében, bármilyen módon visszaél mások 
regisztrációs adataival, 

●     vásárlást kezdeményez vagy hajt végre nem létező vagy más Felhasználó 
nevében, 

●     bármilyen formában valótlan információkat vagy adatokat terjeszt a felhasználói 
közösség valamely tagjáról, a Webáruházról, a Szolgáltatóról, vagy annak 
társszervezeteiről, illetve egyébként ilyen magatartást folytat, 

●     bármilyen egyéb módon a Szolgáltató, a közösség, a Felhasználó vagy a 
Webáruház működését, integritását, jó hírét, üzleti érdekeit sérti vagy veszélyezteti. 



  

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján 
létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a 
Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját. 

2.4. Szerzői jogok 

A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a 
Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog 
(így különösen: védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy 
a feljogosított felhasználója a Webáruházban, valamint a Webáruházon keresztül 
elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: 
bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt 
valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, 
szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra 
mentése vagy kinyomtatása kizárólag magáncélú felhasználás céljából, vagy a 
Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú 
felhasználáson túli felhasználás - például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, 
közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal - kizárólag a 
Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a 
Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot 
Felhasználónak a Webáruházban szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy 
védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű 
használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen 
és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes 
írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy 
hasznosíthatók. 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös 
tekintettel a szerizsolt.me domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a 
Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az 
internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató 
adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), 
forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt 
ad. 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül 
tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok 
megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat 
elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató írásbeli engedélye nélküli 
felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 
20.000 Ft, illetve szavanként bruttó 50.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy 
ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi 



jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, amelynek összegét 
szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

3.   A WEBÁRUHÁZON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE 

3.1. Regisztráció 

Felhasználó a Webáruházba regisztrálni a Webáruházon található regisztrációs űrlap 
kitöltésével tud, ezt követően veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. 

A Webáruházba kizárólag az regisztrálhat, aki jogi személy, vagy olyan nagykorú 
természetes személy, aki nem áll cselekvőképességet korlátozó gondnokság hatálya 
alatt. 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztrációs folyamat, vagy a fizetés során 
megadott adatait a Szolgáltató a vásárláshoz tartozó számlázási folyamata során 
felhasználja, így azok megfelelőségéért Felhasználó tartozik felelősséggel. 

3.1.1.     Regisztráció a Webáruházba 

A Felhasználó a Webáruház képernyőképén a jobb felső sarokban megtalálható 
„Belépés/Regisztráció” gombra kattintást követően tud regisztrálni, a megjelenő 
regisztrációs felület értelemszerű kitöltése után, a „Regisztráció” gombra kattintva. A 
regisztrációs felületen a Felhasználónak a következő adatokat szükséges megadnia 
a Szolgáltató részére: 

●     Felhasználói név 

●     E-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázás és/vagy céges adatok 

●     Jelszó 

●     Jelszó még egyszer 

 

A Webáruházba történő sikeres regisztrációról a Szolgáltató az ezt követően 
megjelenő felületen értesíti a Felhasználót, amelyben tájékoztatja a Felhasználót, 
hogy a regisztráció befejezéséhez megerősítés szükséges. Ha a megerősítő e-mail 
nem érkezik meg a Felhasználóhoz, úgy Felhasználó ezen a felületen az e-mail cím 
ellenőrzésével, vagy újra megadásával tudja igényelni, a megerősítő e-mail újra 
küldését az „Újraküldés” gombra kattintva. 

 

3.2. Regisztráció törlése 

A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni 
az ugyfelszolgalat@szerizsolt.hu  e-mail címre küldött üzenettel. A törlési kérelem 
beérkezését követően a Szolgáltató köteles legkésőbb 5 munkanapon belül a 
bejelentést kivizsgálni, és a Felhasználót tájékoztatni. A Felhasználó felhasználói 
adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban 



nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok 
megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok 
visszaállítására többé nincs mód. 
 
4.   A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS MENETE 

4.1. Megrendelés 

A Webáruház bal oldalán található Kategóriák hasábban böngészhet a Termékek és 
Szolgáltatások közt és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket, szolgáltatást. 

Az „Akciós termékek” kategóriában a Webáruházban eladásra kínált összes akciós 
termék megtalálható. 

A Felhasználónak lehetősége van a Webáruház „Keresés” elnevezésű kereső mezőt 
kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név vagy típus szerint is rákeresni. 
Ha a Webáruházban eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Felhasználó 
keresésének, akkor a rendszer azt megjeleníti. 

A Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb 
választható tulajdonságáról, a termék nevére történő kattintást követően 
tájékozódhat. 

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a Webáruházban feltüntetett termékfotók 
csak illusztrációként szolgálnak, így azok esetenként eltérhetnek a valóságtól. 

A Szolgáltató a termékeknek a Webáruházban megjelenített adatlapján a gyártók 
és/vagy forgalmazók által rendelkezésre bocsátott dokumentációkban szereplő, 
illetve a termékek csomagolásán megjelenített információkat tünteti fel. 

A Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Vásárlás” 
gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti 
kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni a termék rendelni kívánt 
mennyiségét, és választhatja ki például a megrendelni kívánt termék kiszerelését is. 
A webáruházban a termék nevét, gyűjtőnevét, az elérhető kiszereléseket 
(granulátum, kapszula stb.) a termék képe mellett található almenü tartalmazza. 
Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó az adott termék 
gyűjtőneve alatt a kiszerelést tévesen adja meg, és így nem az általa kívánt 
kiszerelésű terméket rendeli meg. 

A kosár tartalmát (a kiválasztott termék darabszámát) a Felhasználó a Webáruház 
fejlécén, tudja közvetlenül ellenőrizni a „Kosár” ikonban feltüntetett számmal. 
Felhasználónak a „Kosár” ikonra kattintva megjelenő rövid összegző felület 
segítségével lehetősége van ellenőrizni a megrendelt termék árát, a kiszállítási díjat, 
annak módját, valamint a megrendelése végösszegét. Az összegző felület alján 
található „Kosár” gombra kattintva a Felhasználót a „Kosár” felületre navigálja a 
Webáruház. 

Ugyanezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosíthatja a kosarának 
tartalmát, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön termékeket a kosarából a „X” 
ikonra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a 
darabszám pontos beírásával. 



A rendelés elküldéséhez a Felhasználónak el kell fogadnia az Általános Szerződési 
Feltételeket, a jelölőnégyzet kipipálásával. 

A Felhasználó a rendelést a „Megrendelés” gombra kattintva küldheti el. 

A rendelés elküldése után Felhasználó a megjelenő összegző felületen tekintheti 
meg a rendelése számát, a rendelés adatait, illetve lehetősége van terméket vagy 
termékeket törölni a rendelésből, illetve másik rendelésbe küldeni azokat.  

Minden megrendelés egy egyedi megrendelésszámmal azonosítható. Kérjük, hogy 
minden, rendelését érintő kommunikáció során tüntesse fel megrendelésszámát. 

4.1.2. Adatbeviteli hibák javítása 

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató 
részére való elküldéséig a Webáruházon bármikor lehetősége van az adatbeviteli 
hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a 
megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból). Adatbeviteli hibának minősül 
például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, 
majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím). 

4.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, 
automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére. A 
visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció 
során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés 
azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek 
felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő 
végösszeget. Ha a Felhasználó a rendelését már elküldte a Szolgáltató részére, és 
hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban, akkor azt egy napon 
belül jelezheti a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése 
érdekében. 

A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem 
kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. 

E visszaigazoló e-mail, a Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat 
elfogadásának minősül, amellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és 
Felhasználó között. 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A 
szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a 
fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének 
rendelkezéseit. 

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a 
Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető. 



4.3. Fizetés 

4.3.1. Fizetés bankkártyával az online felületeken 

A megrendelés végösszegének azonnali kifizetése történhet az Szerződött 
kártyaelfogadó partnerünk bankkártyás rendszerén keresztül is. A rendszer 
biztonságos csatornát használ és automatikus. A Szerződött kártyaelfogadó 
partnerünk kizárólag a Felhasználó által megadott, a fizetési tranzakcióhoz 
szükséges kártyaadatokat kapja meg a 128 bites SSL titkosítással ellátott 
fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás 
tartalmára vonatkozó információkról az Szerződött kártyaelfogadó partnerünk nem 
kap értesítést Szolgáltatótól. A fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató nem értesül, 
azokat csak az Szerződött kártyaelfogadó partnerünk érheti el. A tranzakció 
eredményéről a fizetést követően Felhasználót a bank saját weboldala tájékoztatja. A 
kártyás fizetéshez a Felhasználó internet böngésző programjának támogatnia kell az 
SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra 
kerül a Felhasználó folyószámláján. 

4.4. Tulajdonjog fenntartása 

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék 
a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis - bármely okból - a Felhasználó 
birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk 
tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni. 

4.5. Számla, szállítólevél 

A Szolgáltató a megrendelt termékek kifizetésének igazolásáról a Felhasználó 
részére elektronikus számlát küld e-mailben, a regisztráció során megadott és 
érvényesített e-mail címre. 

A rendelések megbontása esetén az előleg(ek)et – azok összege erejéig – az új 
rendelésekben figyelembe vesszük. Pénz-visszautalási kérés teljesülésekor a 
Megrendelő előlegjóváíró számlát kap. 

A megrendelések teljesítésekor az eddigiekkel egyezően továbbra is számlát állítunk 
ki, mely – amennyiben előrefizetés történt – tartalmazza a már befizetett előleg 
jóváírását is, negatív előjelű összegben. 

 

 

4.6. Szállítás  

4.6.1.     Futárszolgálat 

A Webáruházon leadott rendelések kiszállítása futárszolgálattal történik, az online 
rendelés során a Felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat munkanapokon 
08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ezen 
időszakban várhatóan nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű 



olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át 
tudja venni a megrendelt terméket. 

Ha a Felhasználó több megrendelése azonos napon kerülne kiszállításra ugyanarra 
a szállítási címre, és a felhasználó előzőleg nem vonta össze ezeket a rendeléseket, 
akkor a Szolgáltató lehetőségei szerint összevonhatja a megrendeléseket, de nem 
köteles ezt megtenni. Amennyiben a Felhasználó a második, vagy azt követő 
rendelés leadásakor jelzi a többes megrendelés tényét a Szolgáltatónak és erre a 
Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a 
megrendeléseket. 

A kommissiózásra kiadott csomagok esetében módosításra már nincs mód. 

A Szolgáltató fenntartja a szállítási díj változtatásának jogát azzal, hogy a módosítás 
a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A díjmódosítás a 
Szolgáltató által már visszaigazolt, és a megrendelt termékek mennyiségében és 
minőségében változatlan csomagokat nem érinti. 

A csomag aktuális státuszáról a Szolgáltató értesítést küld a Felhasználó részére e-
mailben a regisztrációban megadott email címre. A futárszolgálat a reggeli órákban 
SMS-ben értesíti a Felhasználót a csomag(ok) várható érkezéséről. Az SMS-ben a 
címhez tartozó futár telefonszáma is szerepel. 

Lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a futárszolgálattal felvegye a kapcsolatot a 
szállítási időpont további pontosítása miatt, amelyet vagy az SMS-ben leírt 
telefonszámon, vagy a futárszolgálat központi ügyfélszolgálatának a telefonszámán 
tehet meg. 

Amennyiben a Felhasználó a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem 
tartózkodik a Felhasználó által a rendelés során megadott szállítási címen és a 
csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn 
található szám segítségével a Felhasználónak lehetősége van a futárszolgálatnál, 
vagy a fent megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására és 
egyeztetésére. A futárszolgálat további egy alkalommal kísérli meg a megrendelt 
termékek kiszállítását. 

A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a második 
kiszállítás - a Felhasználónak felróható okból - is sikertelen, és a csomag 
visszaérkezik a Szolgáltatóhoz, akkor a termék újbóli kiszállítását a Szolgáltató csak 
akkor kísérli meg, ha a Felhasználó az utánvétes rendelés ellenértékét átutalással 
vagy bankkártyával a Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató 
számláján jóváírásra került. Ha a rendelés ellenértéke átutalással vagy bankkártyás 
fizetéssel már ki volt egyenlítve, akkor a Szolgáltató ismételt futárköltséget számol fel 
a Felhasználónak. 

Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel 
során a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyv felvételét 
kell kérnie és a csomag átvételét megtagadhatja. Amennyiben az átvételkor 
láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét 
megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. 



Ha a Felhasználó az átvételt követően észlel rejtett sérülést a terméken, akkor még 
azon a napon köteles a sérülést bejelenteni a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, és 
részletes (több nézőpontból készített) fényképpel bizonyítani azt, ebben az esetben a 
Szolgáltató a termék kicserélését vagy ellenértékének visszatérítését biztosítja. 

Ha a Felhasználó a termék ellenértékét kifizette a Szolgáltató részére, de a 
Felhasználó a megrendelt csomagját nem veszi át a Futárszolgálattól, a második 
kiszállítás is sikertelen és a Szolgáltató a Felhasználóval nem tud kapcsolatba lépni a 
megrendelés átvételéről való egyeztetés céljából, abban az esetben a Szolgáltató a 
megrendelt terméket - tekintettel a termékek fajtájára, lejárati idejére - legfeljebb két 
hétig megőrzi a Felhasználó részére. Ha Felhasználó ez alatt a két hét alatt nem 
veszi fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval, és a Szolgáltató megkeresési kísérletei is 
sikertelenek az általa megadott telefonszámon, és/vagy e-mailben, akkor a 
Szolgáltató a Felhasználó által kifizetett összeget maradéktalanul visszautalja a 
Felhasználó részére, abban az esetben, ha nem érte kár a Szolgáltatót. 

Amennyiben a küldemény átvételének meghiúsulása Megrendelő érdekkörében 
felmerülő okra vezethető vissza, Szolgáltató jogosult a sikertelen kézbesítéssel, 
banki pénzátutalásal járó igazolt költségeit megtéríttetheti Megrendelővel, és azt a 
visszafizetendő pénzösszeg terhére beszámítással rendezheti. 

Ha a terméket nem lehet újra kereskedelmi forgalomba hozni (pl. a várakozási idő 
alatt lejárt szavatossági idő miatt), akkor az ellenértéket a Szolgáltató nem téríti 
vissza. 

4.7. Szállítási költségek 

A rendelések kiszállításának költségei: 

15.000 Ft bruttó kosárérték feletti rendelések esetében a kiszállítás ingyenes. 
Belföldre, egy napos szállítási határidővel. Utánvétes fizetési módú csomagok 
esetében az utánvétes szolgáltatás 250 ft-os költségét Szolgáltató felszámítja az 
ingyenes kiszállítási értékhatárt meghaladó rendelési értékű csomagok esetében is. 

15.000 Ft rendelési érték alatt a belföldi csomagok kiszállítási díja 990 Ft. 

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az alkalmazott kiszállítási díjakat a 
szolgáltató Partnerek árszabásának megváltozása esetén módosítsa. 

4.8. Szállítási határidő 

A késedelmesen beérkező termék miatt megváltozó szállítási időről a Szolgáltató 
írásban értesíti a Felhasználót. Szolgáltató hibájából fellépő szállítási késedelem 
esetén Szolgáltató a késedelemmel érintett rendelésre felhasználható díjmentes 
belföldi szállítási kupont, vagy – a Felhasználó választása szerint – egy darab 500 Ft 
értékű, kizárólag egy következő vásárlás során, bármilyen termékre felhasználható 
Kuponkódot biztosít Felhasználó részére. Késedelmesen beérkező termékre a 
késedelem esetleges elhúzódásától, annak időtartamától, vagy az arról küldött 
értesítő üzenetek számától függetlenül csak egy alkalommal biztosítunk szállítási 
kupont, vagy kedvezményre jogosító kuponkódot. 



Amennyiben egy rendelésben több késedelmesen beérkező termék is található, 
Szolgáltató rendelésenként 1 ingyenes szállítási kupont biztosít; ha Felhasználó a 
késedelmesen beérkező termék(ek)et rendeléséből időközben törli, a kupon 
érvényessége megszűnik. 

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult 
póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó 
jogosult a szerződéstől elállni. 

A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha 

●     a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy 

●     a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető 
rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett 
volna teljesíteni. 

5.   KEDVEZMÉNYEK 

5.1. Ajándékkártya 

A Felhasználóknak lehetőségük van Ajándékkártyát ajándékozni más 
Felhasználóknak. 

Az ajándékozásra szánt összeg tetszőlegesen kiválasztható. (Az ajándékkártyák 
több változatban elérhetők - védett, nem védett, postázott, nyomtatott, a Felhasználó 
által megadott e-mail címre kiküldve letölthető.) Kérjük tájékozódjon 
ügyfélszolgálatunkon. 

Az ajándékkártyán egy, a Szolgáltató által megadott kódsor szerepel, amelyet úgy 
érvényesíthet a Felhasználó, hogy megrendelésnél a Pénztár felületen beírja a 
megfelelő helyre, és az Ajándékkártya egyenlegét automatikusan levonjuk a rendelés 
fizetendő vételárából. 

5.2. Kuponkód 

Kuponkódot a Szolgáltató küldhet ki e-mailben, letölthető formában a 
Felhasználónak, az általa megadott e-mail címre. 

A Felhasználó úgy tudja érvényesíteni, hogy a megrendelésnél a Pénztár felületen 
beírja a megfelelő helyre a kódsort, és automatikusan levonásra kerül a 
kuponkódhoz kapcsolódó kedvezmény a rendelés fizetendő vételárából. 

 
6.   ELÁLLÁSI JOG 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti 
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, 
rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi 
kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). 



Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén terméknek, 
több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy 
darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a 
terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első 
szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik 
személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a 
szerződéstől indokolás nélkül elállni. 

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti 
időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. 

6.1. Fogyasztót a következő esetekben nem illeti meg az elállási jog 

●     olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása 
alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék 
esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak; 

●     olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy 
higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

●     amennyiben a megrendelt terméket a Fogyasztó olyan állapotban küldi vissza a 
Szolgáltató részére, amely állapot egészségvédelmi vagy higiéniai okokból, vagy a 
nem rendeltetésszerű használatból fakadóan az újraértékesítést vagy bármilyen más 
célú felhasználást lehetetlenné teszi; 

●     olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően 
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 

6.2. Elállási jog gyakorlásának menete 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű 
nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, vagy elektronikus úton küldött levél útján) 
a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató 
részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő 
lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 6. fejezetben 
meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. 

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mail üzenetben haladéktalanul visszaigazolja a 
Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha 
Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a 
Szolgáltatónak. 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-ben történő 
értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő 
számítás szempontjából. Kérjük, hogy a Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként 
adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. 



Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban 
feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási 
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő 
betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára 
adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. 

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. 
Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A 
termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen 
más költség nem terheli. 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási 
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a 
Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási 
(kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt 
merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos 
fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a 
visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy 
Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte; a kettő közül 
Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. 

A Szolgáltató visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal 
egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód 
igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód 
alkalmazásából a Szolgáltatót semmilyen többletköltség nem terheli. 

A Szolgáltató ügyfélszolgálata felé írásban jelzett pénzvisszautalási igény (túlfizetés, 
rendelés törlése, téves összeg átutalása stb.) teljesítésének minimális ideje 15 
naptári nap. 

A Fogyasztó elállási jogát kizárólag felbontatlan, gyári csomagolású termékek 
esetében gyakorolhatja. 

7.   SZAVATOSSÁG 

7.1. Kellékszavatosság 

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben 
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény rendelkezéseinek megfelelően. Fogyasztói szerződés esetén a 
Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves 
elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a 
termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves 
elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem 
tudja. 

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától 
számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. 

A Felhasználó - választása szerint - kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az 
ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a 
Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel 



járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, 
úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató 
költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső 
esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az 
áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a 
Szolgáltató adott okot. 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, 
mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. 

Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági 
igényét. 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye 
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, 
hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának 
bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, 
ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó 
részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani 
tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles 
Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől 
számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy 
a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - 
elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb 
részeire nem minősül érvényesítettnek. 

7.2. Termékszavatosság 

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. A 
termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó - választása 
szerint - a 7.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt 
érvényesíthet. 

Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt 
kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással 
párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése 
esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó 
kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti. 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy 
kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése 
esetén Felhasználónak kell bizonyítania. 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor 
hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott 
leírásban szereplő tulajdonságokkal. 



Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártója általi forgalomba 
hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e 
jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül 
köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül 
közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő 
kárért a fogyasztó felelős. 

Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy 
forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja. 

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági 
kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

●     a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, 
vagy 

●     a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal 
időpontjában nem volt felismerhető vagy 

●     a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez, elegendő egy okot 
bizonyítania. 

7.2.1.     Szavatossági igények érvényesítése 

A Felhasználó a szavatossági igényeit az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken 
keresztül jelentheti be a Szolgáltató felé. 

8.   JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja 

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói 
kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő: 

Levelezési cím: 
Bio Way Future Kft. 1085. Budapest, 
József Krt. 69. 

E-mail: ugyfelszolgalat@szerizsolt.hu  

A panaszügyekért felelős személy az ügyfélszolgálati vezető. 

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. 
Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására a panasz jellegéből adódóan nincs 
lehetőség, vagy a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor azt a 
Szolgáltatónak e-mailben írásban kell jeleznie az ügyfélszolgálaton. A Szolgáltatónak 
kötelessége minden esetben 3 munkanapon belül válaszolni a beérkezett 
panaszokra e-mailben. 



A Szolgáltató az e-mailben érkezett panaszokat archiválja és 5 évig megőrzi. 

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás 
felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén, ha azonnal nem orvosolható, akkor a 
Szolgáltatónak e-mailben írásos formában kell jeleznie az ügyfélszolgálaton, a 
Szolgáltatónak kötelessége minden esetben 3 munkanapon belül válaszolni a 
beérkezett panaszokra e-mailben. Az érdembeli válasz 30 napnál nem lehet 
hosszabb átfutású. 

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok 
szerint jár el. 

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról írásban (e-mail vagy 
postai küldemény útján) tájékoztatja a Felhasználót. 

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói 
jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő 
jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára: 

●     Panasztétel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) 

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. 

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. 

Központi telefonszám: +36 1 459 4800 

Faxszám: +36 1 210 4677 

Központi e-mail cím: nfh@nfh.hu 

●     Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 

Budapesti Békéltető Testület 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 

Telefon: 06-1-488-2131 

Fax: 06-1-488-2186 

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

●     Bírósági eljárás kezdeményezése 

9.   AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA 

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók 
Webáruházban történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A 



módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata 
alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást 
követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. 

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet 
lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a 
technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli 
felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami 
megakadályozza a honlap működését és a vásárlást. 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: [2018.06.25.] 

 


