Vásárlási feltételek

A Matricakell.hu online áruházat a Vonal Bt. üzemelteti.

A Vonal Bt. ezúton tájékoztatja, hogy személyes adatait a szerződés teljesítése és a szerződés
feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A leadott rendelésektől való elállási jog
gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. kormányrendelet tartalmazza.
Az eladó szavatossági felelősségére a Ptk.-ban foglaltak az irányadóak.

A Vonal Bt. megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára,
elérhetősége, képe, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Azonban az esetleges
elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.
A Matricakell.hu weboldal a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem
kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem
más weboldalak vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
A Vonal Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a vásárlók által megadott adatok alapján az
áruház profiljába tartozó reklámajánlatokat küldjön vásárlóinak elektronikus úton.
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. A Szabályzat célja
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Vonal Bt. által alkalmazott adatvédelmi és
adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén,
minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen,
hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben
tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. Fogalom meghatározások
Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett)
kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A
személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és
tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és
törlése.
Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk
megakadályozása is.
Adatkezelő: Vonal Bt. (székhelye: 1161. Budapest, Aulich u. 21.).
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Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás
helyétől.
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok
feldolgozását végzi.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem
lehetséges.
Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.
Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben
automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy
aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

3. A kezelt személyes adatok köre
3.1. A felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név, cím.
3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó
bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során
generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó
külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb
személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem
kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja
4.1. Az adatkezelésre a matricakell.hu internetes oldalon található internetes tartalmak
felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor,
amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal
használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
tv. (Avtv.) 3.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
4.2. Az adatkezelés célja A Matricakell.hu címen alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának
biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok
köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.
4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. 3.2. pont) célja statisztikakészítés, az
informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra
nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára
történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a
felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
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megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail
címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről
kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

5. Az adatkezelés elvei
5.1. Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
5.2. Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem
szabad felhasználni.
5.3. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon
nem terjeszkedhetnek túl.
5.4. Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a
tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
5.5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban
tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy
véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés
megakadályozására.

6. Alkalmazott adatvédelmi irányelvek
6.1. A Vonal Bt. szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes
adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja
fel.
6.2. A Vonal Bt., mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi
törvénynek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és
azokat harmadik félnek át nem adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített
formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására
alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.
6.3. A Vonal Bt. bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás
szerzői, vagyoni, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság
érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése stb. – esetén harmadik
személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető adatait.
6.4. A Vonal Bt. rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem
kapcsolhatóak össze a felhasználók által megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy
szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
6.5. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel
céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes,
kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a
felhasználást megtiltsa.
6.6. A Vonal Bt., mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a
jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az
érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Társaság kötelezi
magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem
kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

3/6

Vásárlási feltételek

6.7. A Vonal Bt. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt
adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi
magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja
vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Általános szerződési feltételek
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Vonal Bt. (székhelye: 1161
Budapest, Aulich u. 21.); továbbiakban: Szolgáltató és a Vonal Bt. által nyújtott elektronikus
kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és
kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus
kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Matricakell.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal)
található elektronikus áruházában (a továbbiakban: Matricakell.hu online áruház) keresztül
történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre
Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A
Matricakell.hu online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény (Ektv.) szabályozza azzal, hogy a jelen ÁSZF-fel mellőzésre kerülnek az Ektv.
5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.
1.2. A Matricakell.hu online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott
megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3. A Matricakell.hu online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben
magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, valamint az egyéb
felhasználási feltételeket.
1.4. Vevőszolgálat: Vonal Bt., telefon: +36-20-9380-081, telephely: 1161 Budapest, Aulich utca
21.

2. Vásárlói adatok
2.1. A vásárlás menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor megrendelés
feladására.
2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű
felelősség nem terheli. Aktív rendelést érintő adatok módosítására vevőszolgálati
telefonszámokon, vagy központi e-mail címen van lehetőség.
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3. Megrendelés
3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó
utasításokat a Weboldalon feltüntetett információk, valamint a termékcímke és a termékkel
együtt küldött használati utasítás alapján lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az
áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, vevőszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. A
megrendeléssel együtt a vásárló elismeri, hogy ezeket az információkat megismerte. A
Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan kár- vagy egyéb igényért, ami abból ered, hogy a
fentieket a vásárló elmulasztotta.
3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön
jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a
kiszállítás költségét.
3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja
azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A
módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online
bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése
és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban
pénzt visszatéríteni. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a
Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert,
általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árra, akkor a Szolgáltató nem
köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást,
amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a
megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely
mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az
Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási
késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési
Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. Szállítási és fizetési feltételek
4.1. A Matricakell.hu oldalon kiválasztott feltételek szerint.

5. Elállás joga, módja, következményei
5.1. Amennyiben az Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az
áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a
Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II. 5.) számú kormányrendelet
rendelkezik. Az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut
átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia a
Szolgáltató címére. A Vonal Bt. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú)
termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog
gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék
visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia.
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5.2. Amennyiben a visszaküldött termék megfelel a fenti feltételeknek, a Vonal Bt.
kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek
megfelelően, a termék átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló
részére.

6. Szavatosság
6.1. A szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény
mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

7. Egyebek
7.1. A Matricakell.hu online áruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent
kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírusés kémprogram-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer
biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet
technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek
elfogadását.
7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt
következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, valamint az azon található adatok
védelmének kötelezettsége.
7.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a
megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi
bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki,
kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató
alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.
7.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az
esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
7.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás
kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a
jogvita rendezésére, szerződő Felek a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik
alá magukat.

Budapest, 2011. március 25.
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