Adatvédelmi és Adatkezelési Nyilatkozat
Adatkezelő, adatfelhasználó:

Bazsa Roland egyéni vállalkozó
Adószám:

66013848-1-51

Okm. Nyilv szám:

307804084

A vállalkozás széhelye: 8200, Veszprém Stadion út 9/A 1/3

Alapelvek
Az oldalakon való böngészéssel a látogató teljes körűen elfogadja az Adatvédelmi és Adatkezelési
Nyilatkozatban foglaltakat. A szabályok vonatkoznak a www.ajandektabla.hu, a www.ajtonevtabla.hu
,
a
www.nevtablakeszites.hu,
valamint
a
www.facebook.com/ajandektabla
és
a
www.facebook.com/bazsaroland.ajandektabla weboldalakra (továbbiakban: saját weboldal)
vonatkozik.
A weboldalak látogatásával, illetve személyes adatainak megadásával minden látogató hozzájárulását
adja ahhoz, hogy személyes adatait a szükséges mértékben és ideig, a 2011. évi CXII. , az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, valamint a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben, közismertebb
nevén az adatvédelmi törvényben foglaltak szerint, jogszerűen kezelje az adatkezelő.
Kezelésébe kerülő személyes adatokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé. Az
adatokat elektronikus úton dolgozza fel és tárolja a Tulajdonos.

Kezelt adatok
A honlap megtekintése során a weboldal statisztikai adatokat generál a látogató számítógépének
beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusáról. Ezeket az adatokat a személyes
adatokkal nem kapcsolom össze.


megrendelő neve , címe, telefonszáma, e-mail elérhetősége



számlázási neve, címe



postázási adatok (név, cím)



megrendelés adatai (napja, termék fajtája, mennyisége)

Az adatkezelés jogalapja a megrendelők önkéntes hozzájárulása. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy
megrendeléskor a megrendeléshez adott leírást részben vagy egészben felhasználhatja az adatkezelő
saját weboldalaihoz vagy bármely más weboldalon hirdetés céljából. Az elkészített termék képét
részben vagy egészben felhasználhatja az adatkezelő saját weboldalaihoz vagy bármely más
weboldalon hirdetés vagy más célból. Amennyiben a Megrendelő visszajelzést küld írás vagy kép
formájában, akkor a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő részben vagy egészben
felhasználhatja a saját weboldalaihoz vagy bármely más weboldalon hirdetés vagy más célból.

A megrendelők kérésére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén, illetve a info@ajandektabla.hu
e-mail címen kérhető.
Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a megrendelő a személyes adatainak helyesbítését
és törlését is.

Felhasználási Feltételek
A saját weboldalak tulajdonosa Bazsa Roland egyéni vállalkozó a (továbbiakban: Tulajdonos).
A saját weboldalakon a fellelhető tartalom (beleértve, leírások, fotók, grafikák, szövegelemek)
(továbbiakban: Fellelhető Tartalom) a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a
feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalom alá eső alkotásai, amelyekkel kapcsolatos mindennemű
hasznosítási jogokkal Tulajdonos rendelkezik.
A Fellelhető Tartalom magánszemély, egyéni vállalkozás vagy gazdálkodó szervezet saját céljára
vagy másik személy részére történő továbbításra nem engedélyezett, kivéve ha a Tulajdonos által
aláírt írásos engedéllyel rendelkezik. A Tulajdonos az írásos engedélyében kikötheti felhasználónak a
felhasználás tényét és részleteit (felhasznált tartalmi elemeket, felhasználás időtartamát, felhasználás
módját, stb.), amely engedély a Tulajdonos részéről egyoldalúan indoklás nélkül bármikor
visszavonható.
A Fellelhető Tartalom bármilyen terjedelemben történő felhasználása - egészben vagy részletekben
történő másolása, átdolgozása, terjesztése vagy digitális újradolgozása - nem engedélyezett, kivéve
ha a Tulajdonos által aláírt írásos engedéllyel rendelkezik.
Amennyiben a Fellelhető Tartalom bármilyen terjedelemben történő felhasználása megvalósul, akkor
a jogtalanul felhasználó a Tulajdonos részére Felhasználási Díjat köteles fizetni. A Felhasználási
Díj két részből tevődik össze, az első részét a felhasználás ténye végett 999 000 Ft-os fix díj teszik ki,
a második része a felhasznált Fellelhető Tartalom tartalmi elemenként naponként értendő, amely
mértéke 44 000 Ft, ami nem tartalmazza az ÁFÁ-t. A Felhasználási Díj a feltárt felhasználás első
napjától minden megkezdett naptári napjára és a felhasznált Fellelhető Tartalom minden elemére
egyenként megilleti a Tulajdonost. Ha a felhasznált Fellelhető Tartalmat a felhasználó más számára
ellenszolgáltatás fejében adja át, akkor a felhasználó köteles az ezért kapott teljes ellenszolgáltatási
díjat a Tulajdonos számára átengedni.
A Tulajdonos által a jogtalan felhasználásért kiállított számla teljes ellenértékét a jogtalanul
felhasználó 5 munkanapon belül köteles banki átutalással megfizetni. Amennyiben a jogtalanul
felhasználó a kiírt határidőig a számla ellenértékét hiánytalanul nem téríti meg, akkor a számla teljes
ellenértéke után napi kamat kerül felszámításra, amely az aktuális jegybanki alapkamat duplája.
Az Adatvédelmi és Adatkezelési Nyilatkozat nem ismerete nem mentesít a jogkövetkezmények alól,
a be nem tartása esetén a Tulajdonos minden rendelkezésre álló jogi eszközzel érvényesíteni fogja
érdekeit. Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Nyilatkozat kiadásával lép hatályba és visszavonásig
érvényes.

