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Webáruházunk Használata és szerzõdési felételek:
 

Web-áruházunk használatához regisztráció szükséges, amelynek során szükséges megadni
adatait. Ezen adatokat az üzemeltetõ bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek semmilyen esetben
sem adja át (kivételt képez a szállítást végzõ futárszolgálat), csak a számlázás, illetve a szállítás
végett használja fel. Hírlevélre történõ feliratkozáskor a vásárló elfogadja, hogy a szolgáltató
ajánlatokkal keresse és tájékoztassa.

A megrendeléseket digitálisan tároljuk adatbázisunkban, azokat papír alapon nem iktatjuk.
 

A Web-áruházban az áru mellett feltüntetett ár bruttó ár amely a 27% ÁFÁT minden esetben
tartalmazza. 

A termékek mellett feltüntetett árak a szállítási költségeket nem tartalmazzák.Ezen díjakról a
terméklap alján avagy a menüben tájékozódhat.
 

Az esetlegesen weboldalunkon található elírásokért hibás jelölésekért feltüntetett árakért
felelõsséget nem vállalunk.
 

A webáruházunkban leadott megrendelés szerzõdés kötésnek minõsül amelyrõl a rendelés
leadása után visszaigazolást kap. A szerzõdéskötés fizetési kötelezettséggel jár!
 

Fizetés - szállítás (Magyarország és Eu. területén)
 

Kérem, olvassa el Fizetési és a Szállítási információk menüpontunkat!
 

Garancia:
 

Garanciát adunk minden termékre az átadástól számított 12 hónapig - kivéve ha a gyártó ettõl eltérõ
idejû garanciával hozza forgalomba termékét, vagy a törvények más garanciális periódust írnak elõ.
 

 A számla egyben jótállási jegyként is szolgál. Minden termék mellé a gyártó/nagykereskedõ által
biztosított termékinformációs anyagot szállítjuk. A garanciális ügyintézéshez a terméket minden
esetben ügyfélszolgálatunkhoz kell eljuttatni a vásárlást igazoló számlával vagy nyugtával együtt.
Jogos garancia esetén a terméket cseréljük. A vásrlást minden esetben nyugtával vagy számlával
igazolni kell. Amennyiben a vásárló által kifogásolt terméket nem cseréljük, a vásárló jogosult a
Fogyasztóvédelemhez, illetve békéltetõ testülethez fordulni. A cserét a szolgáltató 15 napon belül
köteles elvégezni, 15 napon túli ügyintézés esetén a vásárló visszakérheti a termék vételárát. A
terméken látható fizikai sérülés (törés, repedés, égésnyomok, hálózati túlfeszültség, villámcsapás,



szándékos rongálás, számítógépes-szoftveres módosítás, szakszerûtlen tárolás, nem
rendeltetésszerû használatából eredõ meghibásodások automatikusan a garancia elvesztésével jár.
 

A feltüntetett szállítási határidõk munkanapokra vonatkoztatva értendõ
hétvégi-munkaszüneti napokra nem vonatkozik.
 

A helyszínen az utánvételes rendelések esetében kell csak fizetni a futárszolgálatnak. Szállítási idõ
készleten elérhetõ termékek esetében egységesen: 1-3 munkanap. Elõrendelhetõ termékekre nem
volnatkozik. Elõrendelhetõ termékek várható szállítási idejérõl rendelést követõen tájékozatjuk.
 

Banki utalásos megrendelések esetében az összeg jóváírását követõen tudjuk továbbítani a
megrendeléseket a futárszolgálatnak.
 

 
 

Elállás joga:
 

Futárpostai kézbesítés esetén a megrendelés során élhet a Ptk valamint a fogyasztóvédelemrõl
szóló 1997. évi CLV. törvény álltal rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Ennek megfelelõen céges
beszerzésekre - vásárlásokra nem vonatkozik az elállási jog gyakorlása. Minden termék esetén
csak a sérülésmentes, tartozékokkal együtt, hiánytalanul eredeti dobozban visszaküldött termékekre
érvényes. Elállási szándékát az átvételtõl számított 14 napon belül kell jelezze nekünk e-mailben!
 

Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami bontatlan, vagy bontott, de hiánytalan gyári
csomagolásban érkezik vissza hozzánk. Elállás esetén a terméket nem veheti használatba.
 

 A bejelentés módja: Email üzenetben nyilatkozva info(kukac)kindlewebshop.hu vagy
kindlewebshop(kukac)gmail.com
 

Portósan feladott visszárút semmilyen esetben nem áll módunkban átvenni!
 

Köszönjük szíves megértésüket!
 

 
 

Nem vonatkozik az elállási jog az átvétel után megsérült termékekre.
 

Elállásra vonatkozó igényét e-mailben  kell bejelenteni, az átvételtõl számított 14 napon belül .
 



 Amennyiben postán, vagy futárszolgálattal küldi vissza a terméket legkésõbb az áru megérkezését
követõ 14 napon belül visszautaljuk az összeget a vásrló által megadott bankszámlaszámra.
 

A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási,és utánvét költségekre, valamint a termékek
visszajuttatásának költségeire, melyeket a vásárlónak  kell viselnie. 
 

Abban az esetben, ha a terméket használatba vette, és ez a termék értékének csökkenésével járt
(pl. sérült gyári csomagolás, szennyezõdés), úgy a terméket nem, vagy csak érték egyeztetéssel
tudjuk visszavenni.
 

Amennyiben a termékrõl felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a
sérülés az áru átvételét megelõzõen keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetõséget biztosítunk.
Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzõkönyvvel igazolhatja.
 

 
 

 
 ADATKEZELési Szabályzat:
 

Az adatkezelõ megnevezése: NEVER STYLE Kft. (a továbbiakban: Adatkezelõ)
 

Az adatkezelõ levelezési címe: 1068 Budapest Király utca 80
 

Az adatkezelõ e-mail címe: info@kindlewebshop.hu
 

Az adatkezelõ telefonszáma: 06205433791
 

Honlap: https://www.kindlewebshop.hu
 A HONLAPON VÉGZETT ADATKEZELÉSEK JOGSZABÁLYI HÁTTERE, JOGALAPJA, CÉLJA, A
KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, VALAMINT AZ ADATKEZELÉS IDÕTARTAMA
 A COOKIE-K HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
 

Mi az a cookie?
 Az Adatkezelõ a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie
betûbõl és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészõjének küld el  azzal a
céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közremûködik
abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegû információt gyûjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k
(sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó
azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos,
véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása
után megszûnik, néhány pedig hosszabb idõre tárolásra kerül számítógépén.
 



A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
 Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII.
törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával
összhangban az Ön hozzájárulása.
 

A honlap által használt cookie-k fõbb jellemzõi:
 

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója
hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat - például a NID és SID cookie-kat - használ
a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az
ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes
hirdetõk hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetõk
webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A
hirdetésbõl eredõ értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó
számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori
alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott
felhasználó esetén, a kampányok teljesítményérõl szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó
által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.
 

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemzõ eszköze, amely abban segít a
weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik
tevékenységeirõl. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyûjtsön és jelentést
készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg
azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fõ cookie a ,,__ga"
cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülõ jelentések mellett a Google Analytics - az
elõbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt - felhasználható arra is, hogy
relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és
szerte az interneten.
 

A mûködéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához
nélkülözhetetlenek, és lehetõvé teszik a weboldal alapvetõ funkcióinak használatát. Ezek hiányába
az oldal számos funkciója nem lesz elérhetõ az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama
kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyûjtenek a
felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy
milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyûjtenek a látogatót azonosító
információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekbõl nyert
adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama
kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
 

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztetõ ablakban elfogadja a cookiek
tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
 



Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.
 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek
elérhetõek az Ön számára. A cookie-k törlésérõl bõvebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
 
 Internet
Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 
 A MEGRENDELÉSSEL ÉS A SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései
jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön
hozzájárulása, valamint - hozzájárulása visszavonása esetén - az Infotv. 6 § (5) bekezdése a)
pontja alapján az Adatkezelõt terhelõ, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
 

Az adatkezelés célja:
 

A jogszabályoknak megfelelõ számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megõrzési kötelezettség
teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli
elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell õrizniük.
 

A kezelt adatok köre:
 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
 

Az adatkezelés idõtartama:
 

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig
meg kell õrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását
visszavonja, az Adatkezelõ az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása
során megismert személyes adatait 8 évig megõrizni.
 AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) elõírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1)



bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
 

Az adatkezelés célja:
 

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez
alkalmazkodva szerzõdéses partnerünk közremûködésével kiszállítsuk az Ön számára.
 

A kezelt adatok köre:
 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
 

Az adatkezelés idõtartama:
 

Az Adatkezelõ az adatokat a megrendelt áru kiszállításának idõtartamáig kezeli.
 A HÍRLEVÉL-KÜLDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1)
bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.
 

Az adatkezelés célja:
 

Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról.
Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelõ, hanem más gazdasági társaságok
reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem
továbbítjuk.
 

A kezelt adatok köre:
 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
 

Az adatkezelés idõtartama:
 

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
 A SZEMÉLYRE SZABOTT REKLÁMOK KÜLDÉSÉVEL ÉS MEGJELENÍTÉSÉVEL
KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS



 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1)
bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.
 

Az adatkezelés célja:
 

Az adat kezelésének célja az, hogy az Ön igényeihez és preferenciáihoz legjobban igazdó,
személyre szabott ajánlatokat juttassunk el az Ön számára.
 

A kezelt adatok köre:
 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
 

Az adatkezelés idõtartama:
 

A hozzájárulásának visszavonásáig.
 A REGISZTRÁCIÓVAL EGYÜTT JÁRÓ ADATKEZELÉS
 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön
hozzájárulása.
 

Az adatkezelés célja:
 

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelõ kényelmesebb szolgáltatást tud
biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)
 

A kezelt adatok köre:
 

Az adatkezelés során az Adatkezelõ az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a
megvásárolt termék jellemzõit és a vásárlás idõpontját kezeli.
 



Az adatkezelés idõtartama:
 

A hozzájárulásának visszavonásáig.
 TOVÁBBI ADATKEZELÉSEK
 

Amennyiben az Adatkezelõ további adatkezelést kíván végezni, akkor elõzetes tájékoztatatást nyújt
az adatkezelés lényeges körülményeirõl (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az
adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés idõtartama).
 

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az
Adatkezelõnek teljesítenie kell. Az Adatkezelõ az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3)
bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen
jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelõ), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelõ
tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.
 ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRÕL ÉS AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
TEVÉKENYSÉGÜKRÕL
 A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁRA IRÁNYULÓ ADATFELDOLGOZÁS
 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Onlinex Solutions Kft.
 

Az adatfeldolgozó székhelye: 5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 6. A.  / fszt. 1.
 

Az adatfeldolgozó elérhetõségei: Telefonszám: , E-mail cím: contact(kukac)superwebaruhaz.hu
 

 
 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelõvel kötött írásbeli szerzõdés alapján a személyes adatok tárolását
végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.
 AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGÕ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG
 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
 

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36-1/767-8200
 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu
 
 Az Adatfeldolgozó az Adatkezelõvel kötött írásbeli szerzõdés alapján közremûködik a megrendelt
áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevõ nevét, címét és a telefonszámát a
megrendelt áru kiszállításának idõtartamáig kezelheti, ezt követõen haladéktalanul törli.



 KÖNYVELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
 Az adatfeldolgozó megnevezése: SZÁMLA-SZÁM Kft.
 

Az adatfeldolgozó székhelye: 3067 Garáb, Szécsényi utca 4.
 

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  36 30 261-4127
 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@szamla-szam.hu
 

Az Adatfelodolgozó az Adatkezelõvel kötött írásbeli szerzõdés alapján közremûködik a számlviteli
bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli
nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelõ idõtartamban
kezeli, ezt követõen haladéktalanul törli.
 ADATTOVÁBBÍTÁS
 

A www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.,
Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának
mûködése érdekében az itt történõ vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa
megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás
célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az
Online Comparison Shopping Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának
megfelelõen kezeli. Az e körben továbbított adatok adatkezelõjének az Online Comparison
Shopping KFT minõsül.
 ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
 

Az Adatkezelõ kijelenti, hogy megfelelõ biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a
személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
  
 AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETÕ JOGOK
 

Az adatkezelés idõtartamán belül Önt megilleti:
 
 a tájékoztatáshoz való jog,
 az adatok helyesbítéséhez való jog,
 az adatok törléséhez való jog,
 az adatok zárolásához való jog,
 a tiltakozás joga.
 
 

Ön az adatkezelés idõtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelõtõl a személyes adatai
kezelésérõl. Az Adatkezelõ a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül írásban, közérthetõ formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, továbbá - amennyiben az adatok továbbítására is



sor került - arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
 

Ön az adatkezelés idõtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelõ a személyes adatait helyesbítse.
A kérésének az Adatkezelõ legkésõbb 15 napon belül eleget tesz.
 

Önnek lehetõsége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelõ legkésõbb 15
napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelõt törvény kötelezi az
adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével
összhangban az Adatkezelõ jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a
számlázással összefüggésben).
 

Ön kérheti, hogy az Adatkezelõ zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az
érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhetõ, ameddig fennáll az
az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 
 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelõre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelõ, adatátvevõ vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelezõ adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5)
bekezdésében foglalt esetben;
 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása - az Ön hozzájárulása nélkül - közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
 
 

Az Adatkezelõ a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb
15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérõl Önt
írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelõ az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét
nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követõ 25 napon belül írásban vagy az érintett
hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
elutasításának ténybeli és jogi indokait.
 JOGORVOSLATI LEHETÕSÉGEK
 

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelõ megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi
rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés
megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati
eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
 

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése
esetén, vagy ha az Adatkezelõ nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelõvel szemben
bírósághoz fordulhat. 
 

 
 



Amennyiben a fogyasztó a panaszkezelés módjával vagy annak végeredményével nem
elégedett, akkor a következõ hatósághoz fordulhat jogorvoslatért:
 

A vállalkozás békéltetõ testületi eljárásban fennálló, a 2015. évi CXXXVII. törvény 29.§ (11)
bekezdésében meghatározott együttmûködési kötelezettsége:
 

"(11) A vállalkozást a békéltetõ testületi eljárásban együttmûködési kötelezettség terheli. Ennek
keretében köteles a (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidõn belül
válasziratát megküldeni a békéltetõ testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára
feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye
nem a területileg illetékes békéltetõ testületet mûködtetõ kamara szerinti megyébe van bejegyezve,
a vállalkozás együttmûködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelõ írásbeli
egyezségkötés lehetõségének felajánlására terjed ki."
 

 
 

Békéltetõ testületek elérhetõségei:
 
 

Ha eldöntöttük, hogy fogyasztóvédelmi sérelmünket megpróbáljuk békéltetõ testület
közremûködésével rendezni, akkor az elsõ lépésként vegyük fel a kapcsolatot a területileg illetékes
testülettel. Az alábbiakban olvasható a testületek elérhetõsége:
 

Bács-Kiskun Megyei Békéltetõ Testület
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
(76) 501-525, (76) 501-500
bkmkik@mail.datanet.hu
 

Baranya Megyei Békéltetõ Testület
7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
(72) 507-154
bekelteto@pbkik.hu
 

Békés Megyei Békéltetõ Testület
5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
(66) 324-976, 446-354, 451-775
bmkik@bmkik.hu
 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltetõ Testület
3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
(46) 501-091, 501-870
kalna.zsuzsa@bokik.hu
 



Budapesti Békéltetõ Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
(1) 488-2131
(1) 488-2186
bekelteto.testulet@bkik.hu
 

Csongrád Megyei Békéltetõ Testület
6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
(62) 486-987
E-mail cím: info@csmkik.hu
 

Fejér Megyei Békéltetõ Testület
8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
(22) 510-310
fmkik@fmkik.hu
 

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Békéltetõ Testület
9021 Gyõr, Szent István út 10/a.
(96) 520-217
bekelteto@gymskik.hu
 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltetõ Testület
4025 Debrecen, Petõfi tér 10.
(52) 500-749
info@hbkik.hu
 

Heves Megyei Békéltetõ Testület
3300 Eger, Faiskola út 15.
(36) 416-660/105
hkik@hkik.hu
 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltetõ Testület
5000 Szolnok, Verseghy park 8.
(56) 510-610
kamara@jnszmkik.hu
 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltetõ Testület
2800 Tatabánya, Fõ tér 36.
(34) 513-010
kemkik@kemkik.hu
 

Nógrád Megyei Békéltetõ Testület
3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
(32) 520-860
nkik@nkik.hu



 

Pest Megyei Békéltetõ Testület
1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
(1)-474-7921
 

Somogy Megyei Békéltetõ Testület
7400 Kaposvár, Anna utca 6.
(82) 501-000
skik@skik.hu
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltetõ Testület
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
(42) 311-544, (42) 420-180
endrediemese@invest.hu
 

Tolna Megyei Békéltetõ Testület
7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
(74) 411-661
kamara@tmkik.hu
 

Vas Megyei Békéltetõ Testület
9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
(94) 312-356
vmkik@vmkik.hu
 

Veszprém Megyei Békéltetõ Testület
8200 Veszprém, Budapest u. 3.
(88) 429-008
vkik@veszpremikamara.hu
 

Zala Megyei Békéltetõ Testület
8900 Zalaegerszeg, Petõfi utca 24.
(92) 550-514
zmkik@zmkik.hu
 
 

 
 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
 

Az Adatkezelõ fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap
módosítás hatálybalépését követõ használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.
 

Szerzõi jog:



 

A honlap oldalai szerzõi jogvédelem alatt állnak. A szerzõi jogvédelem különösen a sokszorosítás,
adaptáció, fordítás, más adathordozón történõ tárolás és feldolgozás elleni védelemre vonatkozik,
az elektronikus tárolást vagy feldolgozást is beleértve. Az oldalak részben vagy egészben történõ
felhasználása csak a kidlewebshop.hu elõzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A honlap tartalma
és szerkezete egyaránt szerzõi jogvédelem alatt áll. Bármilyen információ, adat sokszorosítása, és
különösen a szövegek vagy azok részeinek, illetve a képanyagoknak a felhasználása csak a
kindlewebshop.hu  továbbiakban: üzemeltetõ NEVER STYLE KFt. elõzetes írásbeli
engedélyével lehetséges. Ez a jog az automatikus vagy manuális úton történõ archiválását
követõen is teljes egészében hatályban marad. Az oldalainkon található esetleges szöveg beviteli
hibákért, elírások értelemszerûen felelõséget nem vállalunk. 
 

 


