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Adatkezelési tájékoztató
Tisztelt Vásárlóink,
Adatvédelmi nyilatkozat
Az Ön által megadott adatokat az E-KONTAKT Bt kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása,
illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében
alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a megrendelőinkről kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult
felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.
1. május 25-től módosultak a személyi adatok védelmével kapcsolatos kötelező jogi szabályozások. Életbe lépett az adatok
védelméről és kezeléséről szóló 2016. április 27-i Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban: ÁAR). Ezen összefüggés
alapján elkészítettünk Vásárlóinknak és szolgáltatásaink iránt érdeklődőknek egy információcsomagot, melynek célja
tájékoztatást adni arról, hogy miként dolgozzuk fel, és hogyan kezeljük az Önök személyes adatait.
Az Adatkezelő
Az Önök személyes adatainak kezelője, az Adatkezelő – vagyis az a jogalany, aki döntést hoz az Önök személyes adatai
feldolgozásának céljáról és annak módozatairól – a 7800 Siklós, Vasút utca 3. szám alatti E-KONTAKT Kereskedő, Termelő és
Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban E-KONTAKT). A személyes adatok megadása önkéntes, de nem nélkülözhető a vásárlási
szerződés megkötéséhez és a későbbi szolgáltatások teljesítéséhez.
Információnyújtás a személyes adatok feldolgozásáról
Személyes adatok védelmét érintő ügyekben Önök kapcsolatba léphetnek az Adatvédelmi Biztossal a dpo@tme.eu e-mail címen, vagy
a székhelyünkre címzett levelük útján.
Adatbekérés és feldolgozás célja
Azért kérjük be és dolgozzuk fel az Önök személyes adatait, mert azok nélkülözhetetlenek az Önökkel kötendő szerződés
végrehajtása, vagyis a szolgáltatás elvégzése céljából (ÁAR 6. cikkely 1 bek. b) pontja szerint), beleértve az alábbiakat:
Felhasználó regisztrálása a rendelési rendszerben valamint Felhasználó vevőszolgáltatásainak biztosítása beleértve a
termékajánlatok bemutatását és a megrendelések realizálását (az ÁAR 6. cikkely 1 bek. b) pontjának megfelelően);
panaszok és reklamációk kivizsgálása (ÁAR 6. cikkely 1 bek. c) pontjának megfelelően);
megkötött biztosítási szerződéssel kapcsolatos követelések behajtása (ÁAR 6. cikkely 1 bek. f) pontjának megfelelően), melynek
jogilag indokolt célja a követelésbehajtáshoz való jog;
adat archiválási célok (ÁAR 6. cikkely 1 bek. c) pontjának megfelelően);
statisztikai célok (ÁAR 6. cikkely 1 bek. f) pontjának megfelelően), mely esetben az adatkezelő jogilag indokolt célja, hogy
információval rendelkezzen az általunk folytatott tevékenységek statisztikájáról, ami lehetőséget biztosít tevékenységünk
továbbfejlesztésére.
Felsoroltakon túl, a jogszabályok is megkövetelik tőlünk, hogy adózási és számviteli célokból kezeljük, és feldolgozzuk az Önök
személyes adatait.
Ezen kívül az Önök adatait marketing célú tevékenységekhez is feldolgozhatjuk, úm. termékeink és szolgáltatásaink promócióihoz. Ha
mi ezt elektronikus eszközök mellőzésével tesszük, akkor az ilyen tevékenység jogalapját az ÁAR 6. cikkely 1 bek. f) pontja képezi,
mely szerint az adatkezelő jogilag indokolt célja, hogy marketing tevékenységet végezzen. Ugyanakkor viszont, ha ebből a célból
elektronikus kommunikációs eszközöket (pl. e-mailt, telefont) veszünk igénybe, akkor - figyelembe véve az erre vonatkozó egyéb
jogszabályokat is – ezt a fajta adatfeldolgozást csak az Önök hozzájárulása alapján tehetjük (ÁAR 6. cikkely 1 bek. a) pontja
alapján).
Akikhez az adatok eljuthatnak
Az Önök személyes adatai továbbíthatók olyan egyéb jogalanyok számára, akik az Önök adatait a saját nevükben dolgozzák fel, ezek
pl. többek között:
postai vagy futárszolgáltatási tevékenységet folytató jogalanyok;
bankok – jogalap nélkül felvett szolgáltatások visszakövetelése céljából;
állami szervek vagy jogszabályok által felhatalmazott egyéb jogalanyok, bennünket terhelő kötelezettségek végrehajtása céljából
(Államkincstár, végrehajtási szervek, stb.);
a mi tele-informatikai rendszereinket működtető személyek (hosting cégek, IT szolgáltatásokat végzők);
számunkra jogtanácsosi, könyvelési, adózási vagy tanácsadási tevékenységet végző szervezetek.
Az adatok tárolásának időtartama
Az Önök személyes adatainak tárolása a szerződéses kötelezettség (szolgáltatás teljesítés) fennállásának időpontjáig folytatódik,
illetve azt követően is tart az alábbiak szerint:
Szerződésben foglalt adatokra vonatkozóan – szerződéssel összefüggő keresetek elévüléséig (maximum 10 évig a szerződés
teljesítését követően);
Jogszabályokból következő elvárások miatt, különös tekintettel a könyvelési, számlázási, stb. dokumentumok megőrzési
kötelezettségének időtartamára;
A szavatossággal és reklamációval kapcsolatos dokumentumokat a szavatossági időszak lejártát illetve a reklamáció megoldását
követő 1 évig tároljuk;
Marketing jellegű célokból:
hozzájáruló nyilatkozat alapján történő adatfeldolgozás esetén – a hozzájárulás visszavonásáig;
az E-KONTAKT jogilag indokolt céljának teljesülése alapján történő adatfeldolgozás esetén – az ezzel szembeni kifogás emelés
benyújtásának időpontjáig;
Kapcsolattartási űrlap használatával átadott adatok esetén – az esetleges igények elévülésének időtartamáig (maximum 3 évig).
Adatkezeléssel kapcsolatos jogosultságok
Önöket megilleti a saját adataikhoz való hozzáférés joga, azok módosításának, törlésének, a feldolgozás korlátozásának és adatok
továbbításának joga, kifogásolás joga valamint az adatkezelésre adott hozzájáruló nyilatkozatuk tetszőleges időpontban történő
visszavonásának joga tekintet nélkül annak a jogalapnak a fennállására, mely alapján az adatkezelés a hozzájáruló nyilatkozat
visszavonását megelőzően folytatódott (amennyiben az adott adatkezelés hozzájárulás alapján történik).
Előbbieken túl, olyan eseten, amikor Önök úgy vélik, hogy az általunk folytatott adatkezelés sérti az ÁAR rendelkezéseit, Önöknek
jogában áll panaszt benyújtani az adatkezelési felügyeleti szervhez.

Automatikus módon történő adatkezelés (vevőprofil alkotás)
Az Önök személyes adatainak feldolgozására automatikus módon fog sor kerülni (beleértve a vevőprofil alkotási formát), azonban ez
Önökre nézve semmilyen jogkövetkezményekkel nem jár, és úgyszintén nem befolyásolja az Önök helyzetét.
A személyes adatok vevőprofil képzésre történő felhasználása abból áll, hogy az E-KONTAKT az Önök adatait bizonyos információk
kiértékeléséhez, de különösen a személyes vevői preferenciák, érdeklődési körök elemzéséhez vagy azok prognosztizálásához
dolgozza fel (beleértve az adatok automatikus módon történő feldolgozását is).

Adatvédelmi szabályzat
AZ E-KONTAKT Kereskedő, Termelő és Szolgáltató Betéti Társaság
SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

?Fogalmak
Az E-KONTAKT Kereskedő, Termelő és Szolgáltató Betéti Társaság adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és
eszközeit meghatározza, adatfeldolgozóként az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a
természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható - valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása,
tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, betekintése, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, vagy
egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, korlátozása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint
a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához
alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok
kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésre vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő
nevében személyes adatokat kezel.
Adatvédelmi incidens: Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

1. ?A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
Az E-KONTAKT Kereskedő, Termelő és Szolgáltató Betéti Társaság a vele kapcsolatba kerülő természetes személyek adatait az alábbi
elvek betartása mentén tartja nyilván:
jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
célhoz kötöttség
adattakarékosság
pontosság
korlátozott tárolhatóság
integritás és bizalmas jelleg
elszámoltathatóság
1. Az adatkezelés jogalapjai
Az E-KONTAKT Kereskedő, Termelő és Szolgáltató Betéti Társaság a vele kapcsolatba kerülő természetes személyek adatait az alábbi
elvek betartása mentén tartja nyilván:
az érintett hozzájárulása;
szerződéskötés
jogi kötelezettség teljesítése
létfontosságú érdek
közérdekű adatkezelés
jog, jogos érdek, érdekmérlegelés
Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes
adatainak kezeléséhez hozzájárult.
Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:
beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés
tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről
Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok
indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén)
Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell.

1. Az adatkezelés célja
Az E-KONTAKT Kereskedő, Termelő és Szolgáltató Betéti Társaság az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal
összhangban:
1. ajánlatkérés, rendelés, számlázás, javítás tevékenységek nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait
ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
2. lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
3. munkavállalók adatainak kezelése;
4. szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
5. ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
6. vagyonvédelem, személyi biztonság;
7. törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából.
1. Az adatkezelés időtartama:
Az E-KONTAKT Kereskedő, Termelő és Szolgáltató Betéti Társaság. az adatok megőrzésének időtartamáról tájékoztatja az
érintetteket.
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.
Pályázati projektek elszámolásához kapcsolódó adatok megőrzése a támogatási szerződésben meghatározott időtartam.
1. Az érintettek jogai
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

hozzáférés joga
a helyesbítés joga
a törléshez való joga
az adat kezelésének korlátozásához való joga
a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
az adathordozhatósághoz való joga
tiltakozáshoz való joga

1. Az érintettek tájékoztatásának folyamata
Az E-KONTAKT Kereskedő, Termelő és Szolgáltató Betéti Társaság vállalkozás, mint adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak
érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást
tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a
gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más megfelelő módon - ideértve adott esetben
az elektronikus utat is – adja meg. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett
személyazonosságát.
Személyes adatok gyűjtése közvetlenül az érintettektől:
Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtjük, akkor a személyes adatok megszerzésének időpontjában az
alábbi információkról tájékoztatjuk az érintetteket:
1.
2.
3.
4.
5.

az adatkezelő személye és elérhetőségei;
a személyes adatok tervezett kezelésének célja;
ha az adatkezelés egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, a harmadik fél jogos érdekei;
adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani
a személyes adatokat,

A tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának
szempontjairól;
2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az
érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
3. a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés
kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges
következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
6. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott
logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen
várható következményekkel bír.
Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést
megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
Személyes adatok gyűjtése egyéb forrásból
Ha a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg, akkor az előbb felsorolt információkon kívül a következőkről tájékoztatjuk
még az érintetteket.
1. az érintett személyes adatok kategóriái;
2. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.
1. Az adatfeldolgozás folyamata
Az adatfeldolgozás során nem veszünk igénybe adatfeldolgozót.
1. Adatvédelmi incidens kezelése
Az E-KONTAKT Kereskedő, Termelő és Szolgáltató Betéti Társaság biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének
megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül
adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti

hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.
Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az
adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.
Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
1. Jogorvoslati tájékoztatás:
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH,
címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIHhoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.
1. Tájékoztatás a nyilvántartásokról:
Az E-KONTAKT Kereskedő, Termelő és Szolgáltató Betéti Társaság az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és
ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokkal rendelkezik:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adatleltár
Adatkezelések nyilvántartása
Adattovábbítás nyilvántartása
Adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása
Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
Érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása
Adatvédelmi tisztviselő tevékenységének nyilvántartása
„Eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása
Előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartása

Kelt: Siklós, 2018. május 25.
Vadas Géza
mint adatkezelő/adatfeldolgozó

Jogi nyilatkozat
A NOVOTRANSZ Ipari és Kereskedelmi Kft. - továbbiakban üzemeltető - tájékoztatja Önt, hogy weboldalainak
böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:
Üzemeltető weboldalai, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez
fűződő jogok gyakorlására kizárólag az üzemeltető tulajdonosa jogosult.
Az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen
formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. Az üzemeltető azonban
beleegyezik abba, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Ön ezen oldalak
tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.
Az üzemeltető weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő.
Előfordulhat, hogy a weboldalakon az üzemeltető akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért ha jogszabály másként nem rendelkezik - az üzemeltető semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön
előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a
honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.
Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket
korlátozza vagy megszüntesse. Üzemeltető nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos
vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok
hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan
állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből
eredő károkért és/ vagy veszteségért való felelősséget az üzemeltető kifejezetten kizárja.
Az üzemeltető minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalain közölt minden
információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a cég sem kifejezetten, sem ráutaló módon
nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy
értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt
információkat részben vagy egészben megszüntesse. A cég nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló
semmilyen pontatlanságért, hiányosságért, elírásért. A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés
a felhasználó saját felelőssége.
Üzemeltető nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett,
vagy publikált tartalmakért, melyekhez az üzemeltető weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.
Üzemeltető egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő
rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és
elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

