
Általános Szerződési Feltételek  
1. Általános:  
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére az 
EU 679/2016 sz. Rendelete, továbbá a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás 
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 
vonatkozó rendelkezései. Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező 
rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak. 
  
A következő feltételek vonatkoznak a vásárló minden megrendelésére, melyet a Robin és 
Társa Bt. 3300 Eger, Kistályai út 185., adószám: 20359162-2-10, mint eladó a 
www.higieniacentrum.hu weboldalon keresztül kaptunk. A megrendelés leadásával a 
vásárló elfogadja az itt foglalt vásárlási feltételeket.  
Megrendelést csak Magyarországon élő, bejelentett lakcímmel rendelkező, 18. életévét 
betöltött személy vagy magyarországi székhellyel rendelkező cég adhat le.  
A higieniacentrum.hu oldalon megjelenített termékek nem jelentik azt, hogy azon termékek 
bármikor elérhetőek lesznek.  

2. A megvásárolható termékek köre: 
A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, 
a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek 
eltérhetnek a valóságtól, illusztrációként szerepelnek. Nem vállalunk 
felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete 
miatti különbözőségért. 

3. Árak és szállítás:  
A honlapon feltüntetett árak bruttó árak, melyek tartalmazzák a mindenkori hatályos ÁFA 
mértékét. Az árak nem tartalmazzák a szállítási költségét. A szállítási költségek 
megtalálhatóak a honlapon a szállítás menüpontban vagy a pénztári folyamat során a 
szállítási és fizetési mód választásánál.  

4. A megrendelés menete:  
A vásárlónak lehetősége van a higieniacentrum.hu oldalon szereplő termékek közül 
választani, azok termékleírását megtekinteni, illetve termékeket helyezni a kosárba, 
melyek mennyiségét tetszőlegesen változtathatja, illetve törölheti a terméket a kosárból. 
Lehetősége van a Kosár tartalmának megtekintésére, illetve annak módosítására. 
Lehetőség van továbbá szállítási és fizetési mód választására. A szállítási és utánvételi díj 
(ha van) hozzáadódik a végösszeghez.  
A kosárba helyezett termékek vásárlási szándékát számítástechnikai rendszerünk nem 
tekinti véglegesnek, ezért a Vásárló által megrendelésének véglegesítése előtt 
előfordulhat, hogy az adott terméket/termékeket időközben már megvásárolták és emiatt 
már nincs készleten, ezért Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

Adatbeviteli hibák javítása: Vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt minden 
esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Rendelés 
leadását követően Szolgáltató nem tudja garantálni a vásárló kérése esetén az adatok 
módosítását, valamint nem lehetséges a megrendelt tételek módosítása sem. 
Vásárló e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap, mely 
Szolgáltató részéről tájékoztatásnak minősül mégpedig arról, hogy a rendelés 
feldolgozása folyamatban van. Amennyiben e visszaigazolás Vásárló megrendelésének 



elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de 
legkésőbb 48 órán belül Vásárlóhoz nem érkezik meg, Vásárló az ajánlati kötöttség vagy 
szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor 
tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára 
hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a 
visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló rossz e-mail címet adott meg 
regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet 
fogadni. 
  
Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az 
áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, 
illetve  módosítása után azonnal tájékoztatja a Vásárlót az új adatokról. A Vásárló ezt 
követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy 
bármely fél elálljon a szerződéstől. 
  
A megrendelés összesítése során és a visszaigazoló e-mailben jelölt fizetendő végösszeg 
minden költséget tartalmaz. 

5. A megrendelés elküldése:  
A vásárlás befejeztével a Pénztárhoz gombra kattintva lehetősége van a kosár 
tartalmának ellenőrzésére (termék neve, termék ára, termék mennyisége), illetve a kosár 
tartalmának módosítására. Amennyiben a Kosár tartalma megfelelő, a Tovább gombra 
kattintva, lehetősége van regisztrálni vagy visszatérő vásárlóként bejelentkezni a fiókjába. 
A fizetési (utánvét, előre utalás, készpénzes vagy bankkártyás fizetés az áruházban 
személyesen) és szállítási módok (futárszolgálat, személyes átvétel) kiválasztása után 
lehetősége nyílik leellenőrizni a Kosár tartalmát és az esetleges szállítási és utánvételi 
költségeket. A Fizetés gombra kattintva véglegesítheti megrendelését.  

6. Visszaigazolás:  
A megrendelés beérkezéséről egy automatikus visszaigazoló emailt kap. Amennyiben ez 
48 órán belül nem történik meg, kérem, jelezze ügyfélszolgálatunkon! A megrendelés 
feldolgozását követően a csomagot átadjuk a futárnak, amikor ismét küldünk egy emailt a 
kézbesítés várható dátumáról.  

7. A megrendelések feldolgozása és teljesítése  
A Szolgáltató a rendelés során minden esetben előre jelzi a weboldalon a kiszállítás 
várható idejét. A kiszállítás normál szállítás esetén jellemzően 1-7 munkanapot vesz 
igénybe, azonban ha a megrendelt termék a Szolgáltató külső raktárában található, a 
szállítási határidő elérheti a 30 munkanapot. Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a termék 
rendelkezésre állásáról minden esetben tájékozódjanak a készletinformációban, mely a 
termék oldalára kattintva érhető el. 
  
A rendelés leadását követően a Szolgáltató a visszaigazoló e-mailek-ben tájékoztatja a 
Vásárlót rendelése állapotáról, valamint az összekészített csomag aktuális státuszáról 
közvetlenül a szállító partnereken keresztül is. Fontos, hogy a Szolgáltatótól kapott első 
tájékoztató e-mail nem minősül a rendelés visszaigazolásának. A rendelés 
visszaigazolását Szolgáltató a rendelés feldolgozását követően küldi meg. Szolgáltató a 
szállítást kizárólag magyarországi címre teljesíti. 
  
A csomag kézbesítése előtt a csomagszállító cég a Vásárló által megadott e-mail címre a 
kézbesítés időpontjáról küld megerősítést. 



Az értékesítés teljesítésének napja: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény szerinti teljesítés napjának a csomagszállítást végző cégnek történő informatikai 
átadás napja minősül. 
  
Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a 
szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vásárlót 
haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de 
legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem 
mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. 
  
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások, a 
beszállító, csomagszállító cég vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés 
nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések 
visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag 
Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. 
  
8. Szállítás:  
A szállítás a GLS futárszolgálattal történik, melynek díjairól a honlapunkon a Szállítás 
menüpont alatt tájékozódhat. A megrendelés beérkezésétől számított 1-4 munkanapon 
belül megpróbáljuk teljesíteni a rendelését. Amennyiben a kézbesítés több időt vesz 
igénybe, arról emailben tájékoztatjuk a megrendelőt. A futár kétszer próbálkozik a csomag 
kézbesítésével, sikertelen kézbesítés esetén értesítőt hagy a címzettnek.  

9. A szállítástól való elállás:  
A webáruház a szállítástól elállhat, amennyiben a megrendelt termék nem áll 
rendelkezésre. Ebben az esetben a webáruház köteles tájékoztatni a megrendelőt a 
készlethiányról. A webáruház kizárólag nagykorúakkal köt szerződést, a kereskedelmi 
feltételek elfogadásával a megrendelő nyilatkozik nagykorúságáról.  

10. A szerződéskötés feltételei:  
A szerződéskötés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, a 
szerződéseket nem iktatjuk, azok később nem hozzáférhetőek.  

11. A megrendeléstől való elállás:  
A megrendelő (amennyiben fogyasztónak minősül) a termék átvételét követő 14 napon 
belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Fogyasztó: 18. életévét betöltött természetes 
személy, aki saját érdekében cselekszik, gazdasági társaságok valamint nem természetes 
személyek nem minősülnek fogyasztónak.  
A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a 
Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi 
átvételének napjától számított tizennégy napon belül a szerződéstől indokolás nélkül 
elállhat a fogyasztó. (Korm. rendelet 4. § (1) bek.).  
Fontos:  
Amennyiben a terméket használatba vette, már nem állhat el a szerződéskötéstől. A 
vásárlástól való elállás joga a termék megtekintését biztosítja Önnek, nem a termék 
használatát!  
Az elállási jogról bővebben tájékozódhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján.  
http://www.nfh.hu/node/2709  
Az elállás jogát a Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének 
napja közötti időszakban is gyakorolhatja.  



A Fogyasztónak elállási szándékát mindenképpen írásban (postai – Robin és Társa Bt. - 
Higicenter, 3300 Eger, Kistályai út 185. vagy elektronikus levél – info@higieniacentrum.hu 
útján) kell jelezni a Szolgáltatónak.  

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 
meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. 
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot gyakorolta. 
A határidő számításakor a Szolgáltató az email küldésének időpontját vagy a levél postára 
adásának időpontját veszi alapul. Levelét mindenképpen ajánlott levélként adja postára, 
hogy a feladási dátumot hitelt érdemlően tudja bizonyítani.  
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási 
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő 
betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. 
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Az utánvéttel küldött csomagot a 
Szolgálta- tónak nem áll módjában átvenni. A Fogyasztót a termék visszaküldésének 
költségén kívül semmilyen más költség nem terheli.  
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási 
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által 
teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ide- értve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat 
a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb 
szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az 
eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, 
kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e 
visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.  
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön 
nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe 
venni.  
A termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősségre vonható a Fogyasztó, ha az a 
termék működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat 
miatt következett be. A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának 
megtérítését követelheti a Szolgáltató. Amennyiben az elállási jog alapján visszaküldött 
termék nincs kifogástalan állapotban, a megrendelő kártérítésre kötelezett, ha a termék 
tönkremenését, állapotának romlását szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.  
A csomag átvétele előtt a Megrendelő köteles megvizsgálni annak sérülésmentességét. 
Amennyiben látható sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, jegyzőkönyv 
felvételét kérheti a futártól. Az átvételi elismervény aláírásával a termék mennyiségi és 
minőségi átvétele megtörténik, ezt követően a Fogyasztó (amennyiben fogyasztónak 
minősül) kizárólag elállási jogával élhet. 
A Szolgáltató a futár távozása után semmiféle utólagos minőségi és mennyiségi 
reklamációt nem fogad el, azért felelősséget nem vállal. Bármilyen sérülést, tartalomhiányt 
az átvételi jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia.  
Abban az esetben, ha átvételkor a csomag vagy a termék láthatóan sérült, és a sérülés az 
áru átvétele előtt keletkezett, és készült kárfelvételi jegyzőkönyv, a Szolgáltató a termék 
cseréjét, vagy értékének visszatérítését díjmentesen vállalja.  
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról letöltheti az elállási jogra vonatkozó 
hatályos Kormányrendeletet: 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043 
 
Peres eljárás esetén az Egri Városi Bíróság vagy a Heves Megyei Bíróság az illetékes.  

A Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén 
●     a terméknek, 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043


●     több termék adásvételekor 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 Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének 
napjától számított tizennégy (14) napon belül, 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet alapján 
és az abban foglaltaknak megfelelően a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Elállás 
esetén a Vásárlónak a jelen pontban meghatározott elállási nyilatkozatot és a terméket 
haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell 
juttatnia igazolt módon Szolgáltató részére az alábbiak szerint: 
-  Robin és Társa Bt. címére az alábbi címzéssel: Robin és Társa Bt. - Higicenter, 3300 
Eger, Kistályai út 185., futárszolgáltat segítségével vagy postai ajánlott küldeményként, 
- visszaviheti személyesen üzletünkbe nyitvatartási időben. 
Az elállás akkor tekinthető határidőben érvényesítettnek, ha a Vásárló az erre irányuló 
nyilatkozatát és a terméket / termékeket a vásárlástól számított 14 naptári napon belül 
(akár a 14. naptári napon) az alábbiak szerint juttatja vissza Szolgáltatónak: 
- elküldi a Robin és Társa Bt. címére (3300 Eger, Kistályai út 185.) postai úton vagy 
futárszolgálat segítségével, 
- visszaviheti személyesen üzletünkbe nyitvatartási időben. 

Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja 
közötti időszakban is gyakorolhatja. 
  
Az elállási jog gyakorlása céljából Fogyasztó felhasználhatja a jelen ÁSZF-hez mellékelt 
elállási nyilatkozat-mintát, amely az alábbi linken keresztül érhető el, vagy használhatja a 
Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat 
mintát, mely az alábbi linken érhető el. 
Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a Szolgáltató a postára adás időpontját veszi 
figyelembe. 
  
A Szolgáltató minden esetben e-mailben haladéktalanul tájékoztatja a Vásárlót az elállási 
nyilatkozatának ügyintézésével kapcsolatban. 
  
Vásárló a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához 
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Az elállási 
jog gyakorlása során olyan termék esetében, amelyet a termék jellegének, 
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó 
mértékben használtak az értékcsökkenés mértéke akár 100 % is lehet. 
Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül 
más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a használatból adódó anyagi kár 
megtérítését. 
  
A vásárolt termék(ek) Szolgáltató részére történő visszajuttatás költségei minden esetben 
a Vásárlót terhelik. 
  
Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a vonatkozó jogszabályok értelmében 
haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a rendeléskori vételárat a Vásárló 
részére, beleértve a Vásárló felé felmerült szállítási díjat is, amennyiben Vásárló a 
rendelés egészétől állt el. 
  
  

https://www.higieniacentrum.hu/images/profil/elallasi-nyilatkozat.pdf
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400045.kor


Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének 
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés 
megtérítését. 
A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a 
termékeket, vagy a Vásárló kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azokat visszaküldte: a 
kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 
  
A Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 
(II.26.) Korm. rendelet itt érhető el. 
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el 

12. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG Jótállás 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyes tartós fogyasztási 
cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján 
egyes tartós fogyasztásra rendelt termékekre a Szolgáltató köteles jótállást vállalni. A 
kötelező jótállás a vásárlástól (távollévők között kötött szerződés esetében az átvételtől) 
számított 1 éven belül érvényesíthető, amennyiben a Vásárló hitelt érdemlően igazolja, 
hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. 
A termékek körét a 151/2003.(IX.22.) Korm. rendelet melléklete tartalmazza. Amennyiben 
Vásárló a jótállási jegyet elveszti, a jótállási jog abban  az esetben is érvényesíthető, ha a 
fiókján belül az adott rendeléshez tartozó számlát bemutatja, vagy vásárlását egyéb 
bizonyítható módon igazolja. A jótállás a vásárlás helyén, illetve a Szolgáltató valamennyi, 
ügyfelek kiszolgálására nyitva álló helyiségében érvényesíthető. A jótállási jog 
érvényesítése során a Vásárló választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, 
kivéve, ha a választott jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik 
jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. 
Figyelembe kell venni ilyenkor a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a 
szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott 
érdeksérelmet. A Vásárló kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását is, a hibát a 
kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől 
elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének 
megfelelő határidővel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy 
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. A jótállási jog érvényesítésével kapcsolatos 
költségek a Szolgáltatót terhelik. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A 
kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható 
rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit figyelembe 
véve kell elvégezni. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet 
beépítésre. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt 
a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel 
vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. A 
Vásárlónak jogában áll a termék azonnali cseréjét kérni, amennyiben a vásárlás 
(távollévők között kötött szerződés esetében az átvételtől számított) időpontjától számított 
3 munkanapon belül a termék meghibásodik. A jótállási jog érvényesítése során 
törekednie kell a Szolgáltatónak arra, hogy a javítást/cserét 15 napon belül elvégezze. A 
rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi 
csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés 
helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és 
felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Szolgáltató, vagy - a javítószolgálatnál 
közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik. 
A kötelező jótállás a Vásárló jogszabályból eredő jogait (különösen a szavatossággal 
összefüggő jogait) nem érinti. Amennyiben a Vásárlónak a jótállással kapcsolatos 
minőségi kifogását kötelezett nem, vagy nem megfelelően rendezte, a Vásárló jogosult a 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32011L0083&amp;amp%3Bamp%3Bqid=1424244265199&amp;amp%3Bamp%3Bfrom=HU


megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását 
kezdeményezni. 
A jótállási igényt a Szolgáltató elutasíthatja, amennyiben az alábbiak közül bármely eset 
bizonyítható: 
•  A termék hibája nem rendeltetésszerű használat miatt jelentkezett; 
•  A terméket szakszerűtlenül helyezték üzembe; 
•  A termék hibáját túlfeszültség, hálózati hiba, elemi kár okozta. 
Az önkéntes jótállásra vonatkozó szabályok 
  
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy az 
üzembe helyezés napjával kezdődik, az önkéntes jótállás nem érinti a fogyasztó 
jogszabályból eredő szavatossági és jótállási jogait. 
A jótállás a termék rendeltetésszerű használata esetén érvényes. Meghibásodás esetén a 
terméket a Szolgáltató a vásárlástól számított 3 munkanapon belül kicseréli, feltéve hogy a 
használat a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A termék rendeltetésszerű 
használata mellett bekövetkezett minőségi hiba esetén a terméket a fogyasztó üzletünkbe, 
illetve a higieniacentrum.hu- n vásárolt terméket postai úton is visszaküldheti a 3300 Eger, 
Kistályai út 185. címre. 
Nem minősül rendeltetésszerű használatnak például a használati-kezelési útmutatóban, 
termékismertetőben foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, 
helytelen szállítás. A jótállás nem érvényesíthető elemi kár, vis maior miatt bekövetkezett 
hibák esetén. 
  
13. Szavatosság 
  
13.1. Kellékszavatosság Határidők, bizonyítás 
A Ptk.-ban foglaltak alapján minden új termékre 2 év kellékszavatosság vonatkozik 
fogyasztói szerződés esetén (kivéve: élelmiszer, kozmetikai, termékek, vegyipari áru). A 
fogyasztói szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltatótól a Vásárló terméket vásárol a 
weboldalon keresztül. 
A szavatosság 2 évének első 6 hónapjában az esetleges hibák esetén a Szolgáltató vagy 
a Vásárlóigényének megfelelően intézi a termékkel kapcsolatos minőségi kifogást, vagy 
lehetősége van arra, hogy bebizonyítsa: a termék annak nem rendeltetésszerű használata 
miatt hibásodott meg, esetleg természetes kopás következménye, de mindenképpen 
mentes gyártási hibáktól. 
A hibás termékkel kapcsolatos lehetőségek. A Ptk. alapján a Vásárló hiba esetén kijavítást 
vagy kicserélést kérhet. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a termék javítható, vagy 
cserélhető (ugyanolyan termékre), akkor a Vásárló e két lehetőség közül választhat. 
Amennyiben a kicserélés költsége jóval meghaladja a javítás költségét és a termék a 
javítás után használatra alkalmas, akkor a Szolgáltató jogosult a javítást felajánlani – 
természetesen ésszerű, mind a két fél által elfogadható határidő mellett (a 15 napos 
irányadó határidőt külön rendelet említi meg). Aránytalan többletköltség mellett is 
lehetséges azonban, hogy mégis elfogadja a Szolgáltató a Vásárló kicserélésre vonatkozó 
igényét, amennyiben a Vásárló számára a kijavítás (és esetleg az ezzel járó határidő) 
kiemelt kényelmetlenséget jelent. 
A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott 
költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott 
okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 
Jelentéktelen hiba esetén elállásnak nincs helye. 
Amennyiben a terméket nem lehet javítani és cserélni sem, vagy ezek megfelelő 
határidővel nem biztosíthatóak, vagy ha a kijavítás/csere nem hozott eredményt, akkor a 
Vásárló kérhet árleszállítást, vagy elállhat a szerződéstől (visszakérheti a vételárat). 



Ezektől eltérően lehetősége van a Vásárlónak arra is, hogy a hibás terméket kijavítsa, 
vagy mással kijavíttassa, amennyiben a kijavítást a Szolgáltató nem vállalta, vagy 
megfelelő határidővel nem tudta elvállalni. 
  
A kellékszavatossági igény érvényesítéséhez szükséges, hogy a szavatossági idő alatt: 
•     a Vásárló jelenjen meg /Vásárló helyett hitelt érdemlő módon legalább teljes bizonyító 
erejű okiratba foglalt meghatalmazással igazolt meghatalmazottja jelenjen meg 
üzletünkben * 
•    a vásárlást igazoló számláva 
•    a hibás terméket mutassa be. Mindegyik feltétel együttesen szükséges a szavatossági 
igény érvényesítéséhez. 
  
, *Online vásárlás esetén a megvásárolt terméket visszaküldhető az alábbi címre: Robin 
és Társa Bt. 3300 Eger, Kistályai út 185.. 
  
Amennyiben a terméket a Vásárló nem rendeltetésszerűen használta, vagy a hiba 
természetes kopás következménye, a szavatossági igényt a Szolgáltató elutasítja. 
A Szolgáltató a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényekről jegyzőkönyvet vesz 
fel. Vásárló, a Szolgáltató kérésére a minőségi kifogással érintett termékeket tiszta 
állapotban köteles visszaküldeni, mivel a hiba megállapításához, illetve a hiba okának 
feltárásához feltétlenül szükséges pontosan látni a terméket. 
  
A termék 6. hónap utáni meghibásodásai esetén a bizonyítási kényszer már a Vásárlót 
terheli, azaz vita esetén (vagyis ha a két fél nem tud megegyezni, hogy a hiba oka gyártási 
eredetű- vagy pedig más) a Vásárlónak kell szakvéleményt szereznie a hiba eredetéről. 
  
13.2. Termékszavatosság 
  
A Vásárlónak a kellékszavatossági jog mellett lehetősége van minőségi kifogással érintett 
termékével a termék gyártójához (amennyiben az nem egyezik meg a Szolgáltatóval) 
fordulni. Ezt a jogát úgy gyakorolhatja, ha ezzel párhuzamosan a szolgáltatónál 
kellékszavatossági igényt nem érvényesített. 
Termékszavatossággal összefüggésben felmerülő gyakori kérdések a 45/2014. (II.26.) 
Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján: 
  
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint – kellékszavatossági vagy 
termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
  
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését 
kérheti. 
  
Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi 
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 
tulajdonságokkal. 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két 
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 
  



Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával 
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén 
Önnek kell bizonyítania. 
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A 
gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha 
bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve 
hozta forgalomba, vagy- a hiba a tudomány 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) a 
mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba 
miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással 
párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes 
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó 
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

14. A megrendelés módosítása, törlése:  
A megrendelés leadásakor a webáruház szoftvere automatikus visszaigazolást küld a 
Megrendelőnek a rendelés felvételének rögzítéséről a 2001. évi CVIII. törvény értelmében. 
Ez a visszaigazolás nem minősül a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött 
szerződésnek, csak azt jelzi a Megrendelőnek, hogy vásárlási igényét a rendszer 
regisztrálta és továbbította feldolgozásra. Ha ez a visszaigazolás 48 órán belül nem 
érkezik meg, akkor a Megrendelő ajánlattételi kötelezettsége megszűnik.  
A Megrendelőnek lehetősége van a megrendelés módosítására vagy törlésére 
elektronikus úton a meg- rendelés teljesítésének megkezdéséig, melyről a Megrendelő e-
mailben vagy telefonon kap értesítést. A megrendelés utólagos módosítására csak írásos 
formában e-mailben van lehetőség az info@higieniacentrum.hu email címre küldött 
levélben.  

15. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-97212/2016.  

16. Adatvédelmi nyilatkozat  
Jelen Külső adatvédelmi szabályzat és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: 
Szabályzat) az Általános Szerződési Feltételek (https://www.higieniacentrum.hu/
informaciok/aszf, a továbbiakban: ÁSZF) 12. pontja szerint, annak elválaszthatatlan részét 
képezi.  

1. Általános rendelkezések 
1.1. A Robin és Társa Bt. (székhely: 3300 Eger, Kistályai út 185., adószám: 
20359162-2-10, elérhetőségek: tel.: +36 20 99 143 99, e-mail cím: 
info@higieniacentrum..hu, nyilvántartó bíróság: Egri Tör- vényszék, cégjegyzékszám: 
10-06-023517, NAIH nyilvántartási szám: NAIH-97212/2016., a továbbiakban: 
Üzemeltető) számára kiemelt fontosságú cél az általa üzemeltetett, 
www.higieniacentrum.hu című honlap (a továbbiakban: Honlap) a látogatói, a 
Honlapon megrendelést leadók és regisztrálók, valamint az Üzemeltető 
eladóhelyiségeibe személyesen ellátogatók (a továbbiakban: Felhasználó) által a 
regisztráció / megrendelés / Felhasználó általi elektronikus információ kérés / az 
eladóhelyiségekben történő tartózkodás során rendelkezésre bocsátott személyes 
adatok védelme, a Felhasználók információs önrendelkezési jogának biztosítása, 
melyet jelen Szabályzatban rögzített módon biztosít.  



Az Üzemeltető a Felhasználók azonosítása során átvett adatokat az általuk leadott 
megrendelések teljesítése céljából kezeli. Az Üzemeltető az adatkezelője minden olyan 
adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Honlap látogatása során, illetve a Honlap 
bármely Szolgáltatásának igénybevétele során a Felhasználók részéről feltöltésre kerül.  
Az Üzemeltető a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve kezeli a 
Felhasználók személyes adatait, amely hozzájárul a Felhasználók biztonságos 
internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.  
Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi 
előírásokkal – különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseire, valamint a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet- re (2016. 
április 27.; a továbbiakban: GDPR) – összhangban kezeli, gondoskodik azok 
biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint 
kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.  
1.2. Jelen Szabályzat foglalja össze azokat az elveket, amelyek meghatározzák az 
Üzemeltető személyes adatok védelmével kapcsolatos politikáját és mindennapos 
gyakorlatát, bemutatja azokat a szolgáltatásokat, melyek során a Honlap Felhasználóitól 
személyes adatokat kér, a Szabályzat keretében az Üzemeltető nyilatkozik továbbá arról, 
hogy milyen célra, és hogyan használja fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan 
biztosítja a személyes adatok megőrzését és védelmét.  
1.3. Az Üzemeltető a Szabályzat kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos 
jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az 
alábbiakra: 
-Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény; -a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet;  
-Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 
1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; 
-A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről 
szóló 1995. évi CXIX. törvény;  
-Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; 
-a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
XLVIII. tör- vény (Grt.); 
-az adatvédelmi biztos ajánlásai, állásfoglalásai és az általa kialakított adatvédelmi 
gyakorlat.  
1.4.. Az Üzemeltető a Felhasználók kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak 
megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújt a kezelt személyes adatokról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységről.  
Az Üzemeltető kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges 
ahhoz, hogy a Honlap látogatottsága számszerűsíthető legyen, a Felhasználókkal fennálló 
jogviszonyában jogait gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse, ennek keretében 
kommunikálhasson velük, továbbá a Felhasználók vonatkozásában közvetlen 
üzletszerzést végezzen.  
2. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak, legfontosabb alapelvek  
2.1. Fogalmak 
2.1.1. 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 össze- kapcsolása, zárolása, törlése és 
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának meg- akadályozása, 
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas 
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.  
2.1.2. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele.  
2.1.3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének 
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó 
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.  
2.1.4. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - 
közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.  
2.1.5. 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.  
2.1.6. Adatvédelmi incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így 
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, 
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.  
2.1.7. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, 
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos 
személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági 
helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó 
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.  
2.1.8. Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek 
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, 
hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az 
ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések 
megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez 
ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;  
2.2. Alapelvek 
2.2.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság  
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek 
és törvényesnek kell lennie.  
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - 
törvény fel- hatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat 
rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).  
2.2.2. Célhoz kötöttség  
Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának.  
2.2.3. Adattakarékosság  
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.  
2.2.4. Pontosság  
Az adatkezelő köteles az általa kezelt adatok pontosságát (helyességét) biztosító 
intézkedések megtételére.  
2.2.5. Korlátozott tárolhatóság 
A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.  
A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; 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 (NAIH) elrendelte.  
2.2.6. Integritás és bizalmas jelleg  
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.  
Amennyiben valamely Felhasználó személyes adatokat bocsát az Üzemeltető 
rendelkezésére, az Üzemeltető minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa 
ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (tehát online 
adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát off-line adatkezelés) során.  
A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek 
hozzá – magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.  
2.2.7. Elszámoltathatóság  
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél 
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről  
•  személyes adatainak helyesbítését  
• személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.  

2.2.8. Az Üzemeltető általános elvként nyilvánítja ki, hogy minden olyan esetben, 
amikor személyes adatokat kér Felhasználóitól, a szükséges tájékoztató szöveg 
elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért 
információkat. Meg kell azonban jegyezni, hogy amennyiben valaki nem adja meg 
személyes adatait, nem tudja a Honlap regisztrációhoz kötött szolgáltatásait igény- 
be venni.  
Üzemeltető az adatkezelés alapelveit tiszteletben tartja és azok mindenkori 
érvényesítésére törekszik.  

3. Az adatkezelés jogalapja 
Üzemeltető az 5. fejezetben foglalt adatokat az alábbi jogalapokra hivatkozással kezeli:  
3.1. Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (név, 
szállítási cím, számlázási cím).  
A 4.2. pont tekintetében az adatkezelés jogalapja továbbá: az érintett önkéntes 
hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) felül az Üzemeltető és a Felhasználó 
jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) be- kezdés d) és f) pont; képfelvétel), a szerződésen 
alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont; név, szállítási cím, számlázási 
cím), a Grt. 6. § (5) bekezdése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont; név, e-mail cím), 
valamint e-mailben történő Felhasználói információ kérés esetén a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b), valamint f) pontja (név, e-mail cím).  
Üzemeltető rögzíti, hogy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti (szerződésen 
alapuló) adatkezelési jogalap nemteljesítés esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), 
valamint f) pontja (jogos érdek) szerinti jogalappá alakul át.  
3.2. Az Üzemeltető a Felhasználó 5.1. pontban ismertetett adatait az Info. törvény 5. § (1) 
a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 
és szerződéses kötelezettség alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont; név, szállítási 
cím, számlázási cím), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgál- tatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény szabályai szerint kezeli.  



A Felhasználó hozzájárulását személyesen, vagy a Honlap használata során elektronikus 
formában a regisztráció / megrendelés / Felhasználó általi elektronikus információ kérés 
folyamatában tevőlegesen, az Adatkezelési Nyilatkozat aláírásával / jelölőnégyzet 
bepipálásával adja meg. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és ezzel 
kérheti adatainak törlését / elfeledtetését, vagy a hozzájárulással érintett adatait 
módosíthatja. Folyamatban lévő megrendelés esetén az adatkezelési hozzá- járulás 
visszavonása a megrendeléstől való elállásnak minősül, mely tényre a törlési / 
elfeledtetési kérelemben az Üzemeltető külön felhívja a Felhasználó figyelmét azzal, hogy 
a Felhasználó adatait az Üzemeltető a GDPR. 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján mindaddig 
jogosult kezelni, amíg az elállás folytán a szerződéskötést megelőző állapotot a felek 
helyre nem állították. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) 
pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét 
nem érinti.  
3.3. Az Üzemeltető a Felhasználó 5. pontban rögzített személyes adatait (képfelvétel) 
minőségbiztosítási, vagyonbiztonsági, bűnmegelőzési és bűnfelderítési célból az Info. 
törvény 6. § (1) b.) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján, a személyes adatok 
védelméhez fűződő jogok korlátozásával arányosan, az Üzemeltető és harmadik 
személyek jogos érdekének érvényesítése céljából, ezen felül pedig az V.7. pontban 
rögzített személyes adatokat a fogyasztóvédelmi törvény 17/B. § (3) bekezdésé- re való 
hivatkozással a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerint is kezeli.  
4. Az adatkezelés célja  
Üzemeltető az 5. fejezetben foglalt adatokat az alábbi célok érvényesítése érdekében 
kezeli:  
4.1. Az Adatkezelés célja:  
• megrendelések teljesítése (név, szállítási cím)  
• a szolgáltatás működésének ellenőrzése (név, telefonszám, e-mail cím)  
• a visszaélések megakadályozása (név, telefonszám, e-mail cím, születési dátum)  
•  a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése (név, 

telefonszám, születési dátum, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, 
felhasználónév, jelszó)  

• kapcsolatfelvétel (név, telefonszám, e-mail cím)  
•  a Felhasználókkal (ügyfelekkel) fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása 

(név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím)  
• kötelezettségek teljesítése (név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail 

cím)  
• a számla kiállítása (név, számlázási cím).  

4.2. A Felhasználók az adataik megadásával személyesen, vagy a Honlap használata 
során elektronikus formában a regisztráció / megrendelés / Felhasználói elektronikus 
információ kérés folyamatában tevőlegesen/ jelölőnégyzet bepipálásával 
hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy az Üzemeltető a meg- adott elérhetőségeken 
direkt marketing ajánlattal, elektronikus hirdetéssel (hírlevél, e-mail, SMS stb.) 
felkeresse őket. A hozzájárulás bármikor ingyenesen, korlátozástól mentesen és 
indokolás nélkül visszavonható, továbbá az elektronikus hirdetésben esetlegesen 
megjelölt módon szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. A 
hozzájárulás visszavonható továbbá az Üzemeltetőnek címzett és az Üzemeltető 
székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is. Folyamatban lévő megrendelés 
esetén a jelen pontban foglalt (hírlevéllel kapcsolatos) adatkezelési hozzájárulás 
visszavonása a megrendelés teljesítését nem érinti. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, 
valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt 
megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.  
4.3. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat Üzemeltető az 



eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót 
tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg 
lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.  
4.4. A honlapon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró 
információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző 
visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával - küldünk 
az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható 
lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat 
automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése 
érdekében működnek.  

5. Az adatkezelés tárgya 
5.1. A Honlapon történő megrendelésnek előfeltétele a regisztráció. A Honlap használata 
során különböző adatok – a 3. pontban nevezett jogalappal és a 4.1. pontban 
megnevezett célból történő – meg- adása szükséges: 
- Cégnév 
- Név 
- Szállítási cím 
- Számlázási cím 

- Születési dátum 
- Telefonszám 
- E-mail cím 
- Felhasználónév 

- Jelszó 
A kezelt adatok körét a Felhasználó cselekvőképességének igazolása (születési dátum), a 
megrendelés teljesítése (név, szállítási cím), kapcsolattartás (név, telefonszám, e-mail 
cím) és a számlakiállítás feltételeinek biztosítása (név, számlázási cím), valamint a Honlap 
regisztrált felhasználóként történő használatának feltétele (felhasználónév, jelszó) 
határozta meg.  
5.2. A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon és szerződéses kötelezettségen 
alapul, a megrendelésre irányuló szerződés megkötésének előfeltétele. A Felhasználó 
köteles a személyes adatokat meg- adni, amennyiben online kíván vásárolni. Az 
adatszolgáltatás elmaradása az online megrendelést akadályozza.  
5.3. Az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, 
amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre 
vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros 
szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.  
5.4. Az Üzemeltető a Felhasználók által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem 
egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.  
5.5. Üzemeltető az eladóhelyiségében történő eseményekről vagyonbiztonsági, 
bűnfelderítési és bűn- megelőzési célokból kamerás képrögzítést végez, mely anyagot 3 
munkanapig tárol. A képrögzítés tényéről Üzemeltető a Felhasználót az eladóhelyiségben 
jól látható helyen kirakott táblával is figyelmezteti. Felhasználó a képfelvétel rögzítéséhez 
az eladóhelyiségbe történő belépéssel, illetőleg az Adatkezelési Nyilatkozat aláírásával / 
jelölőnégyzet bepipálásával hozzájárul. Amennyiben Felhasználó a képfelvétel 
rögzítéséhez a 3.3. pontban foglaltak szerint nem járul hozzá, igénybe veheti az online 
megrendelés és ügyfélszolgálat (chat, e-mail) szolgáltatását. Az adatkezelés jogalapja 
egyebekben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja.  
5.6. A Felhasználók néhány adata, így az IP címe, egyéb forgalmi adatai valamint 
viselkedési adatai annak érdekében szintén rögzítésre kerülnek, hogy a Honlap 



látogatottsága számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő hibákat és 
betöréseket az Üzemeltető azonosíthassa. Ezen adatokat az Üzemeltető csak a 
szükséges ideig kezeli, és azokat nem köti össze olyan egyéb adatokkal, amelyek 
segítségével a Felhasználó személye azonosíthatóvá válik (Álnevesítés).  
6. Az adatkezelés időtartama 
6.1. Az adatkezelés időtartama: 
Regisztrált felhasználó esetén (lásd 5.1.) a regisztráció törlésének napját követő 3 évig, 
illetőleg amennyiben a regisztráció törlését megelőzően megrendelés történt, mely a 
regisztráció törlésének időpontjáig nem lett teljesítve, úgy a 6.1.1. pontban foglalt 
időtartamig.  
A Számlázási adatok (név, számlázási cím) a számviteli tv. 169. § (2) bek. szerinti, a 
számla kiállításától számított 8 évig kerülnek megőrzésre.  
6.2. A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, kérheti 
a hozzájárulással érintett adatainak törlését, vagy adatait módosíthatja. Folyamatban lévő 
megrendelés esetén az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a megrendeléstől való 
elállásnak minősül, mely tényre a törlési / elfeledtetési kérelemben az Üzemeltető külön 
felhívja a Felhasználó figyelmét azzal, hogy a Felhasználó adatait az Üzemeltető a GDPR. 
6. cikk (1) bek. f) pontja alapján mindaddig jogosult kezelni, amíg az elállás folytán a 
szerződéskötést megelőző állapotot a felek helyre nem állították. A GDPR 7. cikk (3) 
bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása 
az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.  
6.3. Ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, az 
Üzemeltető a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában  
a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 
az Üzemeltető vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen 
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban 
ál további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását 
követően is kezelheti.  
7. 
7.1. Ha bármelyik Felhasználó a 6.2. pontban foglaltaknak megfelelően kéri, hogy az 
Üzemeltető személyes adatait törölje ki saját rendszeréből, az Üzemeltető ezt 
haladéktalanul teljesíti úgy, hogy az adatbázisából kitörli a megfelelő, Felhasználó által 
korábban megjelölt adatokat.  
7.2. A törlés / elfeledtetés iránti kérelem benyújtható elektronikusan az ügyfélszolgálat e-
mail elérhetőségén, papír alapon az Üzemeltető székhelyére küldött levélben, szóban a 
telefonos ügyfélszolgálaton, vagy az eladóhelyiségekben. A szóban közölt törlés / 
elfeledtetés iránti kérelemről Üzemeltető írásbeli megerősítést küld a Felhasználó részére.  
-  
-  
Az érintett jogainak gyakorlása  
Törlési kérelem (adatkezelési hozzájárulás visszavonása) esetén az Üzemeltető által 
kezelt adatok a kérelem kézhezvételének időpontjától kezdődően nem kezelhetőek.  
Az elfeledtetés iránti kérelem esetében az Üzemeltető valamennyi, a kérelem 
kézhezvételét megelőző- en jogszerűen kezelt adatok bevonásával történő kapcsolatot, a 
Felhasználóról kialakított profilt és automatikus döntést köteles törölni a rendszerből.  
7.3. Amennyiben a kezelt adatokban változás történt, azt a Felhasználó kérheti módosítani 
az adatbázisban. A módosítás iránti kérelem benyújtható elektronikusan az ügyfélszolgálat 
e-mail elérhetőségén, vagy a Honlapon működő chat-ablakban, papír alapon az 
Üzemeltető székhelyére küldött levélben, szóban a telefonos ügyfélszolgálaton, vagy az 
eladóhelyiségekben. A szóban közölt módosítás iránti kérelemről Üzemeltető írásbeli 
megerősítést küld a Felhasználó részére.  



7.4. Törlés helyett az Üzemeltető 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. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig tárolható, 
ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A korlátozás 
alá eső adatot a tárolás kivételével kizárólag a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes, 
vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekből lehet kezelni 
(Adatkezelés korlátozásához való jog).  
7.5. Ha az Üzemeltető a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem 
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban, a Felhasználó által 
megadott elérhetőségek valamelyikén közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti 
kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti 
kérelem elutasítása esetén az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót a bírósági 
jogorvoslat, továbbá a felügyeleti hatósághoz fordulás lehetőségéről.  
7.6. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,  
• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Üzemeltetőre 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy 
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező 
adatkezelés esetén;  

• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

• törvényben meghatározott egyéb esetben.  
A Felhasználó tiltakozása esetén az Üzemeltető további adatkezelésre nem jogosult, 
kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő jogos okok indokolják, 
amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel és jogaival szemben, vagy 
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 
kapcsolódnak.  

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjai (jogos érdek) szerinti jogalappal kezelt adatok 
tekintetében a törlés iránti kérelem / hozzájárulás visszavonása helyett a Felhasználó az 
adatai kezelése elleni tiltakozással léphet fel.  
Az Üzemeltető, mint adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak 
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező Felhasználót 
írásban tájékoztatja.  
7.7. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás 
iránti kérelem benyújtható elektronikusan az ügyfélszolgálat e-mail elérhetőségén, papír 
alapon az Üzemeltető székhelyére küldött levélben, szóban a telefonos ügyfélszolgálaton, 
vagy az eladóhelyiségekben. A szóban közölt tájékoztatás iránti kérelemről Üzemeltető 
írásbeli megerősítést küld a Felhasználó részé- re.  
A Felhasználó kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt 
adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 
adattovábbítás tényéről, jogalapjáról, címzettjének nevéről, címéről és az adatkezeléssel 
összefüggő valamennyi tevékenységéről. Az Üzemeltető köteles a kérelem benyújtásától 
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a 
Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.  
A fentebb írt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre 
vonatkozó- an tájékoztatási kérelmet az Üzemeltetőhöz még nem nyújtott be. Egyéb 
esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell 
téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez 
vezetett.  



Az érintett tájékoztatását az Üzemeltető csak az Info. törvényben meghatározott 
esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Üzemeltető írásban 
közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése 
alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Üzemeltető tájékoztatja a 
Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és In- 
formációszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az 
adatkezelő a Ha- tóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.  
7.8. Adathordozhatóság  
A GDPR 20. §-a szerint a Felhasználó jogosult az általa az Üzemeltető rendelkezésére 
bocsátott adata- it tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
megkapni, továbbá más adatkezelőhöz továbbítani.  
A Felhasználó kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez 
technikailag megvalósítható.  
Az adathordozás iránti kérelem benyújtható elektronikusan az ügyfélszolgálat e-mail 
elérhetőségén, papír alapon az Üzemeltető székhelyére küldött levélben, szóban a 
telefonos ügyfélszolgálaton, vagy az eladóhelyiségekben. A szóban közölt adathordozás 
iránti kérelemről Üzemeltető írásbeli megerősítést küld a Felhasználó részére.  
Ha az Üzemeltető a Felhasználó adathordozás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban, a Felhasználó által megadott elérhetőségek 
valamelyikén közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az adathordozás 
iránti kérelem elutasítása esetén az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót a bírósági 
jogorvoslat, továbbá a felügyeleti hatósághoz fordulás lehetőségéről.  
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjai (jogos érdek) szerinti jogalappal kezelt adatok 
tekintetében a Felhasználót az adathordozhatóság joga nem illeti meg.  
8. Adatok tárolása, feldolgozása, adattovábbítás 8.1. Adatok tárolása  
Az Üzemeltető a kezelt adatokat egy felhő-alapú / fizikai szerveren történő tárhelyen 
tárolja.  
Tárhely szolgáltató neve: Tárhely szolgáltató címe: Tárhely szolgáltató e-mail címe:  
Dotroll Kft. 
1101 Budapest, Expo tér 5-7. support@dotroll.com  
8.2. Adatfeldolgozás 
Az üzemeltető adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbiak szerint:  
- BotatilKft. 
3300 Eger, Iskola u. 1-3. fszt. 8 e-mail: botatil@gmail.com  
- Budapest Bank Zrt. 
1138 Budapest, Váci út 193. E-mail: info@budapestbank.hu  
- B-Payment 
1132 Budapest, Váci út 4. E-mail: info@b-payment.hu  
- Facebook Ireland Limited 
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland 
+353 49 488 0377  
- Google Ireland Limited 
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland +353 1 436 1000  
- GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS 
Európa u. 2. 
E-mail: info@gls-hungary.com 
Tel.: (+36 29) 88 66 70  
A Felhasználó az adattovábbításra / külföldi adattovábbításra vonatkozó hozzájárulását 
személyesen, vagy a Honlap használata során elektronikus formában a regisztráció / 
megrendelés folyamatában tevőlegesen, az Adatkezelési Nyilatkozat aláírásával / 
jelölőnégyzet bepipálásával adja meg. A Fel- használó a hozzájárulását bármikor 



visszavonhatja. Folyamatban lévő megrendelés esetén az adattovábbítási hozzájárulás 
visszavonása a megrendeléstől való elállásnak minősül, mely tényre a törlési kérelemben 
az Üzemeltető külön felhívja a Felhasználó figyelmét azzal, hogy a Felhasználó adatait az 
Üzemeltető a GDPR. 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján mindaddig jogosult kezelni, amíg az 
elállás folytán a szerződéskötést megelőző állapotot a felek helyre nem állították. A GDPR 
7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás 
visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.  
8.3. Az Üzemeltető által biztosított garanciák 
Üzemeltető feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Felhasználó 
személyes adatainak védelmére. Az Üzemeltető felelőssége a személyes adatok további 
kezelése és feldolgozása során igénybe vett partnerek megfelelőségéről meggyőződni, 
ezáltal biztosítva a személyes adatok előírt védelmét.  
A harmadik országba történő adattovábbítás címzettje és az adatfeldolgozók az 
Üzemeltetővel megkötött, a személyes adatok védelmére vonatkozó külön 
megállapodásban kötelezték el magukat az EU- ban érvényes és hatályos adatvédelmi 
jogszabályoknak megfelelő védelmi szintet biztosító intézkedések megtételére. 
Üzemeltető részére az ilyen szerződések kellő lehetőséget és eszközt biztosítanak a  

  
személyes adatok megfelelő védelmének kikényszerítésére, garanciát nyújtva a 
Felhasználó számára jogai védelme és gyakorlása érdekében.  
Üzemeltető felelőssége, hogy a jelen pontban előírt megállapodásokat és azok 
módosításait a GDPR 46. cikk (3) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, illetve a mindenkor illetékes felügyeleti hatóság részére 
engedélyezésre bemutassa.  
9. Adatbiztonsági intézkedések, adatvédelmi tisztviselő 9.1. Adatbiztonsági intézkedések  
A Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban az 
Üzemeltető a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén 
az Üzemeltető az ésszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és 
eljárásokat alkalmazza.  
Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy 
biztosítsa az érintett Felhasználók magánszférájának védelmét. Az Üzemeltető 
gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket, és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info. törvény, 
valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  
9.1.1. Az adatokat Üzemeltető megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott 
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlen- né válás ellen.  
9.1.2. Az Üzemeltető különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok 
védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban 
tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek 
összekapcsolhatók és az érintett Felhasználó- hoz rendelhetők.  
9.1.3. Az Üzemeltető a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során 
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választotta meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:  
- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); - hitelessége és 

hitelesítése biztosított(adatkezelés hitelessége); 
- változatlansága igazolható (adatintegritás);  

- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.  



9.1.4. Az Üzemeltető olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel 
gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel 
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak meg- felelő védelmi szintet nyújt.  
9.1.5. Az Üzemeltető informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel 
támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a 
számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető 
támadások ellen. Az Üzemeltető a biztonságról szerver- szintű és alkalmazásszintű 
védelmi eljárásokkal gondoskodik.  
9.1.6. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) 
függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen 
tevékenységre, vagy az in- formáció felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen 
fenyegetésektől megvédendő az Üzemeltető megtesz minden tőle elvárható 
óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági 
eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény 
esetében. Azonban az Internet köztudomásúlag – így a Felhasználók számára is ismert 
módon – nem száz százalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére 
megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Üzemeltetőt 
felelősség nem terheli.  
9.2. Adatvédelmi tisztviselő  
Az Üzemeltető nyilatkozik, hogy a GDPR értelmében adatvédelmi tisztviselő 
igénybevételére nem kötelezett, melyre tekintettel nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.  
10. Fogyasztói panaszok 
10.1. Az Üzemeltető ügyfélszolgálata az Üzemeltető szolgáltatásával kapcsolatos 
panaszokat, felhasználói megkereséseket részben az e célra szolgáló telefonos 
ügyfélszolgálati vonalon valamint e-mailen fogadja, a +36 20 99 143 99 telefonszámon, 
valamint az info@higieniacentrum.hu email címen.  
10.2. A panaszt küldő Felhasználó jogorvoslatért, panasszal a területileg illetékes 
bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) 
fordulhat: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. (www.naih.hu).  
11. Hatósági megkeresések teljesítése 
11.1. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási 
hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása 
végett megkeresheti az Üzemeltetőt.  
11.2. Az Üzemeltető a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az 
adatok körét meg- jelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely 
a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.  
Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Honlapot.  
Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen 
kapcsolatba munkatársunkkal.  
Jelen Szabályzat a keltének napjától a Honlapon nyilvánosan elérhető, mely naptól 
kezdődően hatályos.  


