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Általános Szerződési Feltételek 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a 

www.lives.hu webáruház (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás regisztrációtól 

független igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának 

feltételeit. 

  

• A WEBÁRUHÁZ CÍME: 

http://www.lives.hu 

   

• A WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐJÉNEK (TOVÁBBIAKBAN SZOLGÁLTATÓ) 

ADATAI:  

o A WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐJÉNEK (TOVÁBBIAKBAN 

SZOLGÁLTATÓ) ADATAI:  

▪ A szolgáltató neve: PEKTO-FOODS Kft. 

▪ A szolgáltató székhelyének címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 30. A. ép. 

1. em. 107. 
▪ Cégjegyzékszáma: 01 09 954585 

▪ Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság 

▪ Statisztikai számjele: 23134559-4634-113-01 

▪ Adószáma: 23134559-2-43 

▪ Bankszámlaszáma: MKB Bank 10300002-10527741-4902001 

▪ A szerződés nyelve: magyar 

• Ügyfélszolgálat adatai:  

o Telefon: +36-30-834-1196 (normál díjszabású) 

o Nyitva tartás: 10:00-15:00 

o E-mail: sandor.terebesi@gmail.com  

  

Panaszkezelés / A vitarendezés lépései:  

• elektronikus panaszbenyújtás (dokumentumok feltöltése is) 

• a kereskedő tájékoztatása a beérkezett problémáról 

• az illetékes alternatív vitarendezési szervezetnek a panasz továbbítása (Magyarországon 

ez a Békéltető Egyesület) 

• a vitarendezéshez a nyelvi fordítások elkészítése 

• az illetékes alternatív vitarendezés szerv válaszai a panaszbenyújtónak 

• amennyiben a vitát nem lehet megoldani ezen a szinten, akkor tájékoztatják a panaszost 

jogorvoslati lehetőségekről. 

http://www.lives.hu/
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Az eljárás sikertelensége esetén pl. a vásárló kérheti a bíróságtól az európai fizetési meghagyás 

kibocsátását. A hiánytalan keresetindítást követően 30 napon belül kibocsátja a bíróság a fizetési 

meghagyást. 30 naponja van a kereskedőnek, hogy ezt vitassa és ekkor bírósági per során 

folytatódik az eljárás. Ha nem él ellenvetéssel, akkor a végrehajtható a fizetési meghagyás.  

• ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK: 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére 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 rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a 

felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

A jelen ÁSZF 2017.02.01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató 

jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a Vásárlók Honlapon keresztül történő előzetes 

értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal 

a Webshop felületén közzéteszi. Felhasználók a Webshop használatával elfogadják, hogy rájuk 

nézve a Webshop használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Webshop felületére, vagy annak 

tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Webshopnak, 

az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem 

fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Webshop tartalmának megtekintésére. 

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon 

megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Webshop felületén 

megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása 

és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

Az elektronikus úton megkötött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában 

kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási 

kódexre nem utal. A Webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával 

kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a Szolgáltató a megadott elérhetőségeken rendelkezésre 

áll. 

  

1. RENDELÉS FELTÉTELE, MENETE  

1.1. Megrendelés folyamata 

• A felhasználó a kiválasztott a termék mellett látható "Vásárlás most!" gombra kattintva 

vásárolhatja meg a terméket, aminek mennyiségét a felette lévő szövegdobozban tudja 

szabályozni. 

• A gomb megnyomásával megjelennek a Szállítási adatmezők. Itt lehetőség nyílik az 

adatok ellenőrzésére és módosítására, ez után léphet a „Folytatás” gomb megnyomásával 

a „Szállítási mód” kiválasztásához. 

• Itt az egyetlen “Ingyenes szállítás” mód automatikusan ki van választva. A felhasználó a 

“Folytatás” gombra kattintással továbbléphet a “Fizetés”-hez. 
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• A fizetés utánvéttel történik, a felhasználó itt a “Számlázási cím” adatait adhatja meg 

amennyiben azok különböznek a szállítási címétől. A felhasználó a “Folytatás” gombra 

kattintással továbbléphet az “Ellenőrzés és a rendelés feladása”-hoz. 

• A felhasználó adatainak ellenőrzése után elfogadja az Általános szerződési feltételeket és 

az Adatvédelmi szabályzatot majd a “Rendelés feladása” gombra kattintással feladja 

rendelését. 

Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen is és e-mailben is értesíti a 

Felhasználót, ahol a Vásárló megrendelésének száma is megtalálható. 

A rendelés feladása tehát a „RENDELÉS FELADÁSA” gombra kattintással történik, ami a 

Felhasználó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet. 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget 

tartalmaz. A vásárlásról kiállított számlát, a csomag tartalmazza. 

  

1.2. Fizetési módok 

• Utánvétel: A Felhasználó a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor tudja 

kiegyenlíteni.  

1.3. Szállítási költség és módok 

A Szolgáltató futárszolgálattal adja fel a terméket. A szállítás ingyenes. 

Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, 

csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén 

a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem 

fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. 

  

1.4. Adatbeviteli hibák 

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben 

vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.  

  

1.5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus 

visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail 

tartalmazza a Vásárló által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási 

információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, 

mennyiségét, a termék árát és a fizetendő végösszeget.   

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának 

minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között. 

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

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló 

e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem 

kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. 

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.  

 

 2. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS 

 

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. 

Nyitvatartási idő: 

H-P: 10.00-16.00 

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés 

leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül 

feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, 

hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató 

és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó 

felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a 

megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a 

szerződés szerinti teljesítésre. 

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben 

meghatározott termék nem áll rendelkezésére, erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatja, 

valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül 

visszatéríteni. 

Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, 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 Felhasználóval történő egyeztetést követően 

kerülhet sor! 

 

 3. TERMÉK ÁRA 

 

A megjelenített termékek online vagy telefonon rendelhetők meg. 

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban, (vagy az adott Webshop hivatalos 

devizájában) értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát (bruttó árak), és tartalmazzák a 

házhoz szállítás díját is. 

A Webshop felületén a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről 

fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, 

illusztrációként szerepelhetnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webshopban megjelenő 

kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. 
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Ha a Webshopban hiba, vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Szolgáltató 

fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után 

Szolgáltató azonnal tájékoztatja a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer 

megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően 

hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától 

jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft, 1 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a 

terméket a Webshopban hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése esetén a 

Szolgáltató, a telefonon vagy emailben felveszi a Felhasználóval a kapcsolatot és felajánlja, a 

termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a 

Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos 

jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.  

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az 

akcióról és annak pontos időtartamáról. 

 

 4. ELÁLLÁS JOGA 

 

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”). 

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 

45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében 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. 

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének 

napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát 

köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen 

ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a 

célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken (https://54daf746-b3b8-44fa-825e-

0e2b5bb083ac.usrfiles.com/ugd/54daf7_a6e6d6ca9d934c5cad4ccffca2ab79ae.pdf) keresztül 

elérhető elállási nyilatkozat - mintát is, de nem kötelező. Fogyasztó határidőben gyakorolja 

elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási 

nyilatkozatát a Szolgáltató részére. 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 6. pontban meghatározott 

rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. 

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1452/8788/files/Elallasi_nyilatkozat_Diamondfogfeherites.pdf?8079245011428054752
https://54daf746-b3b8-44fa-825e-0e2b5bb083ac.usrfiles.com/ugd/54daf7_a6e6d6ca9d934c5cad4ccffca2ab79ae.pdf
https://54daf746-b3b8-44fa-825e-0e2b5bb083ac.usrfiles.com/ugd/54daf7_a6e6d6ca9d934c5cad4ccffca2ab79ae.pdf
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nyilatkozatának megérkezését. 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az 

erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a 

Szolgáltatónak. 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül 

történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a 

határidő számítás szempontjából. 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 megjelölt 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 Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a 

Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja sem a visszaszállítás 

megszervezését, lebonyolítását, továbbá nem vállalja át a Fogyasztótól a termék visszajuttatás 

költségét sem. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A 

termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más 

költség nem terheli. 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási 

nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített 

valamennyi ellenszolgáltatást. 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 visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot 

alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a 

hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen 

többletköltség nem terheli. 

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha 

az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges 

használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék 

jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot 

meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha 

szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő 

lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését. 

 

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog: 

• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai 

okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek 

visszavétele a Szolgáltatótól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül 

védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen 

ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve 

baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem 

garantálható. Amennyiben a Fogyasztó még nem kezdte meg ezen, a kivételszabály alá 

tartozó termékek használatát, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem 
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bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja. (pl. 

étrendkiegészítő) 

• olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul 

vegyül más termékkel; 

• 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 Fogyasztó személyére szabtak. 

 

 5. GARANCIA, JÓTÁLLÁS SZAVATOSSÁG 

Az áru átvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül visszaléphet a vásárlástól, s mi 

visszaküldjük Önnek a termék árát, amennyiben sértetlen állapotban visszaküldi cégünk 

ügyfélszolgálatával egyeztett címre a terméket a hatályos magyar jogszabályok szerint.  

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK  

6.1. Panaszkezelés rendje 

Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes 

megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van 

a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban feltüntetett e-

mail címen, levél útján, telefonon vagy a Szolgáltató üzleteiben személyesen is közölheti. 

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli 

panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a 

panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt 

évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel. 

Szolgáltató köteles átadni a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) 

szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább 

részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni; 

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt 

szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a 

jegyzőkönyv másolati példányát. 

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

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi 

azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. 

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az 

intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. 

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót. 

  

6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval 

való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva 

Vásárló számára: 
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• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, 

• Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 

Budapesti Békéltető Testület 

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

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Fax: 06 (1) 488 21 86 

Telefon: 06 (1) 488 21 31  

• Bírósági eljárás kezdeményezése. 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény 

szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, 

aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi 

kommunikáció, ajánlat címzettje. 

 

 7. FELELŐSSÉG 

 

Felhasználó a Webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy 

Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért 

a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító 

szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webshop használói által tanúsított magatartásért. 

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Webshop használata során harmadik személyek 

jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes 

mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes 

mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 

A Felhasználó által a Webshop 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 Webshop használata során a 

vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a 

Webshop használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint 

nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség. 

Amennyiben a Felhasználó a Webshop felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt 

haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést 

megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.  

  

8. SZERZŐI JOGOK 

A Webshop 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 használója 
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a Webshopon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi 

tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt 

valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webshop felületének elrendezését, szerkesztését, a 

használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

A Webshop tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy 

kinyomtatása 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 Webshop 

használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Webshop 

felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, 

hasznosítására. A Webshop 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 

lives.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más 

domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan 

tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának ki listázására, 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. 

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás 

igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató 

keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja. 

  

9. 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. 

  

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes 

magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga 

követte volna el. 

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a 

fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 
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Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás 

elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő 

lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a 

Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, 

vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott 

feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 

 

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 

A https://lives.hu oldalon történő vásárlás során személyes adatokat adsz meg, melyeket Az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(a továbbiakban: „Infotv.”), A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) 

általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), Az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”), A gazdasági 

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a 

továbbiakban: „Grt.”), A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számv. tv.”), 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”), 

valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) és A 

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgy. tv.”), valamint A 

postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény („Postatv.”)  alapján kezelünk. A 

hivatkozott jogszabályok előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatunk a személyes adataid 

kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogaidról. 

 

Kezelt adatok:  

Alapadatok: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási és szállítási cím 

Az adatkezelési célja: 

termékértékesítés, vásárlás és a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, 

felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás, megrendelt termék 

(illetve szolgáltatás) teljesítése, számlakiállítás, fizetés lebonyolításának lehetősége, az online 

fizetés során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése. 

 Adatkezelés időtartama: 

A szerződés teljesítéséig, 

az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában 

az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva 

törli. 

A hozzájárulást az ügyfélszolgálati e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni. 

Adatkezelés jogalapja: 

az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

alapján, valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján 
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a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a 

számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és  az Áfa tv. 169.§ alapján 

 

Kezelt adatok:  

E-mailes vagy telefonos ügyfélszolgálat üzemeltetése során megadott személyes adatok: 

E-mail cím, telefonszám, név, lakcím és egyéb ügyfélszolgálathoz beérkezett egyéb személyes 

adat és az ügy körülményei. 

Az adatkezelési célja: 

Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátása. Ezek véghez megvalósulásához szükséges, hogy az 

Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő 

tevékenységével kapcsolatosak.  

Adatkezelés időtartama: 

Az  érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában 

az Adatkezelő az ügyfélszolgálathoz e-mailen beérkezett kérés Adatkezelőhöz történő 

megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést  követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év 

múlva törli. 

Adatkezelés jogalapja: 

Az ügyfélszolgálati tevékenységek során kezelt adatok  kezelésének jogalapja az érintett 

hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és 

szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján,  jogi kötelezettség 

teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján. 

 

Kezelt adatok:  

E-mail cím 

Az adatkezelési célja: 

Közvetlen (direkt-marketing) ajánlatok küldése céljából történő adatkezelés 

Adatkezelés időtartama: 

A hozzájárulás visszavonásáig azaz  amíg nem kéred személyes adataidnak a törlését vagy 

visszavonod az adatkezeléshez adott hozzájárulásod, illetve leiratkozol a hírlevélről. 

Adatkezelés jogalapja: 

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a felhasználó hozzájárulása alapján jogosultak 

vagyunk a felhasználó által megadott személyes adatokat kezelésére.  

 

1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE 

 

PEKTO-FOODS KFT (1097 Budapest, Gubacsi út 30. A. ép. 1. em. 107. , cégjegyzékszám: 01 

09 954585, telefon: +36-30-834-1196, e-mail: sandor.terebesi@gmail.com, webcím: 

pektofoods.com a továbbiakban: „Adatkezelő”) 
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Az Adatkezelő határozza meg a webshopban történő vásárlás során elkért adatok körét, célját 

és időtartamát és az adatkezelés egyéb lényeges feltételeit a 3-4. pontban meghatározott 

célokból. 

2. AZ ADATAID MEGADÁSA ÖNKÉNTES 

 

Nem vagy köteles a személyes adataid megadására, de azok hiányában nem tudod 

megvásárolni a webshopban elérhető termékeket, illetve szolgáltatásokat. 

3. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA 

 

Az érintett regisztrációt és bejelentkezést követően tudsz vásárolni az Adatkezelő honlapján. 

Regisztrálni és bejelentkezni egyrészt az Adatkezelő honlapján létrehozott felhasználói fiókkal, 

vagy külsős szolgáltatóknál történő meglévő regisztrációkkal lehet. 

4. A SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐ SZEMÉLYEK 

 

Az adatokhoz az Adatkezelő marketing területtel foglalkozó munkatársai, illetve ezen 

Tájékoztató kivonatban megnevezett további adatfeldolgozók férhetnek hozzá, feladataik 

ellátása érdekében. 

Az Adatkezelő a következők szolgáltatásait veszi igénybe: 

 

- Wix.com Ltd (Tel Aviv (HQ), Israel, 40 Namal Tel-Aviv st.) 

 

A webanalitikai szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online 

felületek használatának elemzését. Az felhasználó az online felületeken, az azokhoz történő 

hozzájárulással engedélyezi, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google 

Analytics és a Google Adwords a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítsa. 

A többi kezelt cookie az Európai Unión belüli szervereken kerül tárolásra. 

5. ADATTOVÁBBÍTÁS 

 

Adataid a lentieken túl nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére. Harmadik 

személynek, vagy címzettnek adattovábbítás abban az esetben történik, amennyiben Téged 

előre tájékoztatunk az esetleges címzettről és ezt követően te ehhez előzetesen hozzájárulsz, 

vagy azt egyébként jogszabály írja elő. 

 

- Termékek kiszállításakor a címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma és a rendelés 

értéke a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi 

GLS Európa u. 2.) számára kerül továbbításra 

 

- Számlázási adatfeldolgozó: 

    KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony u.7., www.szamlazz.hu 

    Továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, emailcím, számlázási név, számlázási cím, 

vásárlás adatai 
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6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

 

Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a 

technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek 

biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg 

megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan 

megváltoztatását. Továbbá felhívja azon harmadik feleket, akiknek az érintett adatai 

továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének. 

 

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen 

hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, 

törölhesse. 

 

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, 

illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési 

tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró 

adatfeldolgozók részére is előírja. 

7. AZ ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL 

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és 

közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, amennyiben a következő feltételek bármelyike teljesül: 

 

-  Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és 

ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, 

különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a 

személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára 

értelmezhetetlenné teszik az adatokat. 

 

- Az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 

amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a 

továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg. 
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- A tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket 

nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell 

hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

 

8. AZ ÉRINTETTEK  JOGAI ÉS JOGORVOLSATI LEHETŐSÉGEI 

 

A fentiekben a felvételek felhasználása tekintetében rögzített jogosultságokon túlmenően az 

érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés kapcsán: 

 

A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatok hozzáféréséhez való jog: 

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

 

- az adatkezelés céljai; 

 

- az érintett személyes adatok kategóriái; 

 

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, 

illetve a nemzetközi szervezeteket; 

 

- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

 

- az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen; 

 

- a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

 

-     ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ; 

 

- automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben 

az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen 

adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel 

jár. 
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Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 

továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra 

vonatkozóan a megfelelő garanciákról. 

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő széles körben 

használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan 

mások jogait és szabadságait. 

 

A fentiek szerinti jogok a fenti I. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolhatók. 

 

Helyesbítés joga: 

Az Adatkezelő az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan 

késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, 

hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján 

történő – kiegészítését. 

Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog: 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

 

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték; 

 

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

 

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna; 

 

-  a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

 

-   a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

 

-   a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 
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Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 

 

-    a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából; 

 

-   a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből; 

 

- megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló 

munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy 

szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és 

szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi 

szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy 

olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra 

hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott 

szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén 

uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által 

megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll; 

 

- a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos 

egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és 

az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan 

uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről 

rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai 

titoktartásra vonatkozóan; 

 

- a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan 

szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami 

jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban 

meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy 

által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami 

szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt 

áll; 

 

- közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, 

amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan 

veszélyeztetné ezt az adatkezelést ; vagy 

 

-     jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül: 
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-   az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok 

pontosságát; 

 

-    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

 

    az Adatkezelő már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

 

    az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán 

tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 

jogos indokaival szemben. 

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak 

védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 

Az Adatkezelő azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az 

adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

 

Adathordozhatósághoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 

hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 

bocsátotta, ha: 

 

- az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és 

 

- az adatkezelés automatizált módon történik. 

 

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult 

arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti 

közvetlen továbbítását. 

 

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledtetéshez”) való 

jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy 
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az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges. 

 

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

 

Tiltakozáshoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja 

közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 

végzett feladat végrehajtása, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást 

is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 

bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 

elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 

amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult 

arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése 

ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha 

az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése 

ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

 

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 

tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre 

közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

 

Visszavonás joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett 

hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem 

érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén: 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett a jelen tájékoztatóban rögzített jogok 

gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, 

figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két 

hónappal meghosszabbítható. 

 

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 

kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton 

kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 
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Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely 

felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy 

amennyibe az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő 

jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával 

vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat 

számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, 

törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, 

kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet 

kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

 

9. GYERMEKEKKEL ÉS HARMADIK SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES 

ADATOK 

 

16 éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülői 

felügyeletet gyakorló személytől ehhez engedélyt kértek. A személyes adatoknak az Adatkezelő 

rendelkezésére bocsátásával kijelented és szavatolod, hogy a fentiekre figyelemmel jársz el, 

cselekvőképességed az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. 

 

Amennyiben bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem 

jogosulsz, köteles vagy az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, 

egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljársz) beleegyezését megszerezni, 

vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben 

köteles vagy mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával 

összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, 

hogy az Adatkezelő veled személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való 

megfelelést köteles vagy biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem 

terheli. Ettől függetlenül, az Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely 

személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Te harmadik 

személy - például fogyasztó - nevében jársz el, jogosultak vagyunk kérni a Te 

meghatalmazásodat és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott 

ügyre vonatkozóan. 

 

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan 

személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Adatkezelő 

biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül 

továbbításra, sem az Adatkezelő által felhasználásra. Kérjük, hogy a 13 pontban meghatározott 

elérhetőségeinken haladéktalanul közöld velünk, ha tudomásodra jut, hogy egy gyermek 

önmagáról, vagy egy harmadik személy Rólad jogosulatlanul bocsátott az Adatkezelő 

rendelkezésre személyes adatot. 



 

 20 

10. KAPCSOLATI ADATOK 

 

A rendszerben tárolt személyes adataiddal és az adatkezeléssel kapcsolatossan keresd 

ügyfélszolgálatunkat bizalommal, az sandor.terebesi@gmail.com e-mail címen. Kérjük, tartsd 

szem előtt, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban – az Te érdekedben - csak 

abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha 

személyazonosságod hitelt érdemlően igazolod. 

 

Jogorvoslati lehetőségeid:    

 

- Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő a 

jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségek valamelyikén. 

 

-   A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530  

Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: 

www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhetsz arra hivatkozással, hogy személyes 

adataid kezelésével kapcsolatban jogsérelem ért vagy annak közvetlen veszélye fennáll; illetve 

 

    Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatsz. A 

bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak 

megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe 

tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye 

szerinti törvényszék előtt is megindítható lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék 

előtt is megindítható. 

 


