
Á l t a l á n o s   S z e r z ő d é s i   F e l t é t e l e k

I. Általános adatok, elérhetőség

1. Szolgáltató adatai

Név:  Start Production Művészeti és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 1034 Budapest, Eső u. 7.
Adószám: 21596715-1-41
Cégjegyzékszám: 01 06 758031
Képviselő: Kovacsics Ádám Ákos
E-mail: info@volgyesigabi.hu
Telefon: +36 30 222 42 62

2.  Az ÁSZF hatályos szövege a  http://  www.volgyesigabi.hu   weboldalon kerül elhelyezésre, ahol
mindenki számára elérhető.

3.  Az  ÁSZF  módosításai  során,  annak  a  legutóbbi  módosítással  egységes  szerkezetbe  foglalt
szövege  a  módosítás  hatályba  lépését  legalább  10  nappal  megelőző  időponttól  kezdődően
megtalálható a weboldalon és onnan letölthető.

II. Elvek, alapvetések

1. Az a természetes személy,  aki  belép a Szolgáltató által  üzemeltetett  weboldalra,  vagy annak
tartalmát  bármilyen  módon  olvassa,  jelen  ÁSZF-ben  foglalt  rendelkezéseket  magára  nézve
kötelezőnek  ismeri  el.  Amennyiben  nem  fogadja  el  a  feltételeket,  nem  jogosult  a  weboldal
tartalmának megtekintésére.

2. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon 
megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon 
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, terjesztése, 
feldolgozása, értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

3. Szerződő felek a szerződésből fakadó kötelezettségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. Törvénynek megfelelően gyakorolják, így a jóhiszeműség és tisztesség elvének, joggal való
visszaélés tilalmának szem előtt tartásával, egymással kölcsönösen együttműködve járnak el. Felek
tudomásul veszik, hogy jelen jogviszonyból fakadó jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése
során, a másik fél jogait, jogos érdekeit, jó üzleti hírnevét a lehető legmagasabb  fokon figyelembe
veszik.

4. Jelen ÁSZF célja, hogy a Szolgáltató és az általa nyújtott szolgáltatást igénybe vevő természetes
és  jogi  személyek  (továbbiakban  Megrendelők/Résztvevők)  között  létrejött  szerződésen  alapuló
jogviszony valamennyi elemét teljeskörűen szabályozza.

5.  A fogyasztókkal  szembeni  tisztességtelen  kereskedelmi  gyakorlat  tilalmáról  szóló  2008.  évi
XLVII. Törvény által körülírt magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

6. Fogalommeghatározások:
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Ajánlat:  a Szolgáltató által, weboldalán részletezett workshop(ok)ra vonatkozó adatok összessége,
amelyek különösen a  következők:  a  workshop tartalma,  megtartásának  időpontja,  helyszíne,  az
Előadó(k) személye, a workshopon való részvétel díja. Szolgáltató ajánlata bármikor visszavonható.
Szolgáltató ajánlatát, az azzal való egyetértést kifejező jognyilatkozattal lehet elfogadni. Az ajánlat
Megrendelő által történő elfogadásával, valamint a részvételi díj Szolgáltató bankszámláján történő
jóváírásával  egyidejűleg,  a  felek  között  –  jelen  ÁSZF  és  Adatvédelmi  Szabályzat  előírásainak
megfelelően - létrejön a szerződés.

Általános  szerződési  feltétel:  az  a  szerződési  feltétel,  amelyet  az  alkalmazója  több  szerződés
megkötése  céljából  egyoldalúan,  a  másik  fél  közreműködése  nélkül  előre  határozott  meg,  és
amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

Békéltető  testület:  tartós  alapon  létrejött,  a  fogyasztói  jogviták  alternatív  vitarendezési  eljárás
keretében  történő  rendezésével  foglalkozó  szervezet,  amelyet  törvényben  meghatározott  szerv
(személy) nyilvántartásba vett.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes
személy;

Megrendelő: az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
szervezet, amely jelen ÁSZF-ben körülírt szolgáltatást igénybe veszi.

Szolgáltató: szolgáltatási tevékenységet nyújtó vállalkozás

Szolgáltatási tevékenység: bármely önálló, üzletszerűen - rendszeresen, nyereség elérése érdekében,
gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett gazdasági tevékenység.
Jelen  esetben  a  szolgáltatási  tevékenység  a  weboldalon  feltüntetett  workshopok  szervezését,  és
megtartását jelenti a Szolgáltató részéről.
A  workshop  olyan  „műhelybeszélgetést”  jelent,  amely  konkrét  témára  épül.  Az  Előadónak
kitüntetett szerep jut, ő vezeti a beszélgetést/előadást, amely során saját személyes és/ vagy szakmai
tapasztalatairól számol be. Résztvevő számára az Előadó biztosítja az aktív részvállalás lehetőségét.
A workshop helyszínét a Szolgáltató biztosítja, amelyet a weboldalán tüntet fel.

Résztvevő:  az  a  természetes  személy,  aki  a  szolgáltatásnyújtás  körében  megrendezésre  kerülő
eseménye(ke)n/ workshop(ok)on személyesen részt vesz, megjelenik.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék
vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai
jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag
távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Távollévők  közötti  kommunikációt  lehetővé  tévő  eszköz:  olyan  eszköz,  amely  alkalmas  a  felek
távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz
különösen  a  címzett  vagy  a  címzés  nélküli  nyomtatvány,  a  szabványlevél,  a  sajtótermékben
közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést
biztosító eszköz;

Weboldal:  http://  www.volgyesigabi.hu  

III. A szerződés létrejötte, jelentkezés folyamata
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1. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a www.volgyesigabi.hu (továbbiakban: „a 
weboldal, vagy ’’weboldal”) weboldalon keresztül történő elektronikus jelentkezésének 
elküldésével, vagy a Felek között létrejövő egyedi írásbeli megállapodás aláírásával, illetve 
weboldalon feltüntetett e-mail címen elküldött jelentkezéssel egyidejűleg, jelen ÁSZF, valamint az 
Adatkezelési Tájékoztató előírásait automatikusan elfogadja, azok tartalmát a szerződés részének 
tekinti. Ha a Felek az egyedi írásbeli megállapodásban kifejezetten eltérnek a jelen ÁSZF bizonyos 
rendelkezéseitől, úgy a Felek között létrejött egyedi jogviszonyra az ÁSZF rendelkezései csak 
annyiban érvényesek, amennyiben azoktól a Felek közös megegyezéssel nem tértek el.

2. A Résztvevő a weboldalon kialakított online jelentkezési felületen - a Szolgáltató által 
meghatározott adatai megadásával –, vagy a weboldalon található e-mail címre küldött elektronikus 
levélben elküldi jelentkezését a Szolgáltató által szervezett workshopra. A jelentkezés 
Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy elektronikus üzenettel visszaigazolja a 
jelentkezést (kifejezetten elfogadja a Résztvevő ajánlatát) és tájékoztatja a Résztvevőt a részvételi 
díj megfizetésével kapcsolatos információkról, elektronikus levélben küldi el a részvételi díj 
összegéről szóló díjbekérőt. Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelő jelentkezését visszaigazolja, 
Megrendelő jelentkezése hatályossá válik. A szerződéskötés időpontja, a részvételi díj Szolgáltató 
bankszámláján történő jóváírásának napja.

3. A Megrendelő jelentkezésének hatályosulása időpontjában fizetési kötelezettsége keletkezik 
ellenszolgáltatás teljesítésére, azaz  a részvételi díj kifizetésére, kivéve jelen ÁSZF-ben körülírt 
elállás esetkörét.

4. A részvételi díjat a Résztvevő átutalással fizeti meg Szolgáltató részére, a díjbekérő elküldésétől 
számított 3 napon belül. Amennyiben erre nevezett időintervallumon belül nem kerül sor, Résztevő 
jelentkezése a workshopra hatályát veszti. a  A workshopon való részvétel feltétele a részvételi díj 
Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése.

5. Utalással történő fizetés esetén a  Résztvevő a Szolgáltató bankszámlájára utalja a részvételi díj
összegét. Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően válik jogosulttá a
Résztvevő a workshopon való részvételre.

6.  Részvevő  a  szolgálatatás  igénybevétele  esetén  kötelező  jelleggel  elfogadja  jelen  ÁSZF  és
Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit.
Elfogadását a weboldalon nevesített dokumentumokra vonatkozó négyzet jelölésével vagy 
elektronikus úton történő visszaigazolással tehet meg. Jelen dokumentumok elfogadása esetén, az 
általuk részletezett feltételek mellett jön létre a szerződés a Felek közt.

7. Ha a Szolgáltató a részvételi díj átutalását megelőzően, szabályszerűen elküldi a Résztvevő 
részére a jelen Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató elnevezésű 
dokumentumot, de a Résztvevő azok elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a 
Szolgáltató részére, azonban a részvételi díj összegét átutalja a Szolgáltató bankszámlájára, úgy kell
tekinteni, hogy a Résztvevő az Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató 
rendelkezéseit elfogadta.

8. Szolgáltató és Megrendelő jellemzően, de nem kizárólagosan távollévők közötti kommunikációt
lehetővé tévő eszköz igénybevételével teszi meg jognyilatkozatait.



9. A Szolgáltató elektronikus formában tárolja a jelentkezéseket, a szerződés egyéb módon nem
kerül iktatásra.

10.  Résztvevő  a  jelentkezés  során  köteles  a  saját,  valós  adatait  megadni.  A jelentkezés  során
megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő szerződés semmis, azaz
a szerződés érvénytelenségére bárki, határidő nélkül hivatkozhat, nem alkalmas a Felek által célzott
joghatás  kiváltására.  Szolgáltató  kizárja  felelősségét,  amennyiben Résztvevő más  nevében,  más
személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltató a Résztvevő által tévesen, hiányosan
megadott adatokra visszavezethető problémáért, felelősséget nem vállal.

11.  Amennyiben  a  Megrendelő  erre  igényt  tart,  úgy  a  weboldalon kérheti  –  egy  erre  a  célra
kialakított jelölőnégyzet kipipálásával –, hogy a Szolgáltató értesítse hírlevél küldésével, e-mailben
a további szolgáltatásairól, workshopjairól. 

12. Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a szolgáltatási tevékenységet igénybe vevő Résztvevőkre,
valamint a Szolgáltatóra.

13.  Jelen  ÁSZF  2021.  június 15.  napján  lép  hatályba,  az  ezt  követően  létrejött  szerződések
tekintetében alkalmazandók.

14. Jelen ÁSZF területi hatálya Magyarország közigazgatási területére terjed ki.

IV. Szolgáltatás szerződésszerű teljesítése

1.  A  Szolgáltató  a  workshop  tematikájáról  (lsd.:  szolgáltatási  tevékenység),  helyszínéről,
időpontjáról,  Előadójáról,  esetleges  Vendégelőadójáról,  részvételi  díjról,  egyéb  tudnivalókról
elsődlegesen  a  weboldalán,  esetlegesen  a  közösségi  oldalain  és  elektronikus  levélben  ad
tájékoztatást Résztvevők számára. Az esetleges elírásokért, téves adatokért Szolgáltató felelősséget
nem vállal.

2. Előadó a workshopot legjobb tudása,  felkészültsége alapján,  a legnagyobb gondosság mellett
igyekszik  megtartani.  A  workshopon  elhangzottak  azt  a  célt  szolgálják,  hogy  a  Résztvevők
megadhassák saját maguk számára, kimondva vagy kimondatlanul személyes válaszaikat és/vagy
elgondolkodjanak  Előadó  által  fókuszba  helyezett  témákat  illetően.  Szolgáltató  tájékoztatja
Résztvevőt, hogy Előadó saját, szubjektív rendezőelvei, meglátásai, gondolatai és érzései alapján
alakítja a workshop menetét. Felek kifejezetten tudomásul veszik, hogy Szolgáltató/ Eladó által a
szolgáltatási  tevékenysége során nyújtott  tevékenysége nem minősül  a  Polgári  Törvénykönyvről
szóló  2013.  évi  V.  Törvény 6:238  §-ban  meghatározott,  a  vállalkozási  szerződés  esetén
meghatározott  „elérhető  eredménynek,  műnek”,  így  ebből  kifolyólag  Szolgáltató
eredményfelelőssége kizárt.

3. Amennyiben a Résztvevő a workshopon nem jelenik meg, az alkalom számára megtartottnak
minősül, a befizetett pénzösszeg visszatérítésére nem jogosult.

V. Megrendelő/Résztvevő jogállása (jogai, kötelezettségei)



1.  Résztvevőnek  a  Szolgáltató  ajánlatának,  az  ÁSZF  és  Adatkezelési  Tájékoztató  érvényes  és
hatályos  elfogadásával,  valamint  a  részvételi  díj  maradéktalan  befizetésével,  azaz  a  szerződés
létrejöttével  jogosultsága  keletkezik  Szolgáltató  szolgáltatási  tevékenységét  képező
workshop(ok)on való részvételre.

2. Amennyiben a Résztvevő a workshopon való részvétele során a workshop menetét bármilyen
módon megzavarja - így például, de nem kizárólagosan - olyan magatartást tanúsít, amellyel más
személyek méltóságát, egyéb személyhez fűződő jogait-, tesi épségét-, egészségét, egyéb jogait-,
jogos érdekeit veszélyezteti vagy sérti – amellyel akadályozná vagy ellehetetlenítené Szolgáltatót a
szerződésszerű teljesítésben - Előadó a további részvételtől eltilthatja Részvevőt. Ebben az esetben
a  részvételi  díj  visszatérítésére  nincs  lehetőség.  A Részvevő  az  okozott  károkért  a  polgári  jog
általános szabályai szerint felel.

3.  Résztvevő a workshopon való részvétele  során tartózkodni köteles  mindennemű hang-,  kép-,
videofelvétel  készítésétől,  tekintet  nélkül  annak  felhasználási  céljára  (így  például  magáncélú
használatára). A workshopon látottak és elhangzottak - azok egyéni-eredeti mivoltuk okán - szerzői
alkotásoknak minősülnek, így a Szerzői jogról szóló a 1999. évi LXXVI. törvény értelmében jogi
oltalom alatt állnak. A szerzői művekre vonatkozó felhasználásra, felhasználás harmadik személy
számára történő engedélyezésére kizárólag – a törvényi egyéb rendelkezése híján – a szerzőnek van.
Amennyiben Résztvevő jelen tilalmat megszegi, alkalmanként 1.000.000 Ft, azaz Egymillió Forint
kötbért tartozik fizetni Szolgáltatónak. Résztvevő egyúttal határozottan kijelenti, hogy nem tartja
eltúlzottnak, Szolgáltató által meghatározott kötbérösszeget.

4.  Megrendelő  abban  az  esetben  jogosult  elállni  a  szerződéstől  (díjmentesen  lemondani
jelentkezését), ha erről a Szolgáltatót a weboldalán feltüntetett e-mail címre küldött elektronikus
levélben  legkésőbb  a  kiválasztott  esemény  kezdő  időpontját  megelőző  21  (huszonegy)  nappal
korábban értesíti. A későbbiekben nincs elállási lehetősége Megrendelőnek.

5. Amennyiben a Résztvevő a workshopon váratlan elfoglaltság, betegség, vagy egyéb ok miatt nem
tud  megjelenni,  lehetősége  van  a  workshopon  való  részvétel  lehetőségét  másra  átruházni,  a
Szolgáltató  előzetes  tájékoztatása  esetén.  A tájékoztatást  a  weboldalon feltüntetett  e-mail  címre
elküldött,  elektronikus  levél  formájában kell  megtenni.  A Résztvevő és az új Résztvevő közötti
megállapodás tartalma és a részvételi díj egymás közötti rendezéséért a Szolgáltató felelősséget nem
vállal.

6.  Megrendelő  amennyiben  fogyasztónak  minősül  és  bárminemű  panasza  merülne  fel  a
szolgáltatással  kapcsolatban, panasszal  élhet  a Szolgáltatónál.  Szolgáltató felhívja  a Megrendelő
figyelmét, hogy panaszt, a szolgáltatása nyújtását követően 15 napon belül fogad el. A panaszt a
weboldalon található „Impresszum” menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén, írásbeli
nyilatkozattal teheti meg a Résztvevő. A panaszt a Szolgáltató 30 napon belül kivizsgálja, majd
tájékoztatja Megrendelőt a vizsgálat  eredményéről. Amennyiben Szolgáltató a panaszt elutasítja,
tájékoztatja  Megrendelőt  a további  jogorvoslati  lehetőségekről.  Elutasítás esetén Megrendelőnek
jogosultsága van, a lakó-, illetve tartózkodási helye vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes
békéltető  testülethez  fordulni.  Szolgáltatót  a  békéltető  testületi  eljárásban  együttműködési
kötelezettség  terheli.  A Szolgáltató  székhelye  szerint  illetékes  békéltető  testületnek a  Budapesti
Békéltető Testület minősül, amelynek elérhetőségei: Budapesti Békéltető Testület, székhely: 1016
Budapest,  Krisztina  krt.  99.  III.  em.  111.,  levelezési  cím:  1253  Budapest,  Pf.:  10.,  weboldal:



https://uj.bekeltetes.hu/publikus/online-ugy-inditas,  e-mail  cím:  bekelteto.testulet@bkik.hu;
telefonszám: 06 (1) 488 21 31

7.  A Megrendelő  az  egyes  szolgáltatásoknak,  workshopoknak a  jelen  ÁSZF-ben meghatározott
módon  történő  megrendelésével  tudomásul  veszi  és  elfogadja,  hogy  fizetési  kötelezettsége
keletkezik a szolgáltatási díj megfizetésére (fizetési kötelezettség).  A részvételi díj a weboldalon
kerül feltüntetésre. A feltüntetett díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint.
A  részvételi díj  Általános  Forgalmi  Adót  nem  tartalmaz,  mert  Szolgáltató  alanyi  mentességet
választó ÁFA alanyként végzi tevékenységét.

8. A  Szolgáltató,  a megfizetett  részvételi  díj  összegének Megrendelő által  történő  kiegyenlítését
követően elektronikus számlát állít ki - a Megrendelő által a jelentkezés során megadott számlázási
adatokkal - és azt e-mailen eljuttatja a Megrendelőnek. 

9.  A Résztvevőnek  gondoskodnia  kell  arról,  hogy  a  díjbekérő  és  a  számla  elektronikus  úton
kézbesíthető  legyen  és  a  technikai  beállítások  (pl.  tűzfalak)  ezt  ne  akadályozzák.  Elektronikus
levelezési cím változása esetén a Résztvevő köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.
Ezen  tájékoztatási  kötelezettség  elmulasztásából  eredő  hátrányos  jogkövetkezményekért  a
Szolgáltató semmifajta felelősséggel nem tartozik.

10. Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja,  hogy amennyiben a Szolgáltató szerződésszerűen
teljesíti a jelen szerződésből fakadó kötelezettségét, azaz a szolgáltatásnyújtásra sor került, úgy ezen
időpontot követően a Megrendelő nem jogosult a megfizetett részvételi díjat semmilyen jogcímen
visszakövetelni.

11. A Résztvevő jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a jelentkezés során megadott
adatai a valóságnak megfelelnek. Köteles az adataiban – a workshopra való jelentkezéstől, annak
megvalósulásáig – bekövetkezett változásokról haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

12.  Résztvevő  adatszolgáltatási  kötelezettségére  az  Adatkezelési  Tájékoztató  rendelkezései  az
irányadók.

VI. Szolgáltató jogállása (jogai, kötelezettségei)

1. Szolgáltató kijelenti, hogy jelen ÁSZF és Adatkezelési Tájékoztató előírásait szerződés részének
tekinti,  a  dokumentumok  szabályai  megtartása  mellett  szervezi  és  tartja  meg  a  weboldalon
meghatározott workshopo(ka)t.

2.  Szolgáltató  ügyfélszolgálatot  üzemeltet.  A weboldalán  az  Impresszum menüpont  alatt,  jelen
Általános Szerződési Feltételekben és Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített elérhetőségein válaszol
a Résztvevők – szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos – kérdéseire.

3. Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, a szolgáltatás egészével, vagy annak egy
részének  teljesítésével  késedelembe  esik,  az  előre  egyeztetett  időpontban  nem  jelenik  meg,  a
workshop az ő felelősségi körébe tartozó okból nem kezdhető meg, vagy elmarad, akkor köteles az
elmaradást pótolni és egy új időpontban megtartani az elmaradt eseményt.
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4. A Szolgáltató jogosult a workshop helyszínét, időpontját, tematikáját, az Előadó, Vendégelőadó
személyét, részvételi díját módosítani. Amennyiben a Résztvevő a módosítást vagy a módosítások
valamelyikét  nem fogadja el,  ez  a  tény a  jelen Általános Szerződési  Feltételek és Adatkezelési
Tájékoztató szerint létrejött szerződés megszüntetését eredményezheti. A részvételi díjat Szolgálató
egyoldalúan nem teheti költségesebbé szerződés megkötését követően.

5. Szolgáltató szolgáltatásnyújtása körében – akár a workshop teljes időtartama alatt - hang-, kép-,
videofelvételt készíthet Részvevőről/Részvevőkről, amelyhez Részvevő kifejezetten hozzájárul. A
felvételeket Szolgáltató tárolhatja, többszörözheti, terjesztheti, weboldalán, social media felületein
közzéteheti, megoszthatja, a Résztvevőnek történő külön díjfizetés nélkül. A felvételek készítésére
és  közzétételére  a  Szolgáltató  szolgáltatásának  népszerűsítése,  reklámozása  céljából  kerül  sor.
Részvevő vagyoni jogainak átruházásához felek írásban kötött  szerződése szükséges, ezért  felek
külön, írásbeli megállapodást kötnek jelen vagyoni jogok átruházásával kapcsolatban.

6.  A  Szolgáltatónak  jogában  áll  az  igazolás  visszaküldését  követően  elállni  a  szerződéstől,
amennyiben annak teljesítése,  tőle  már el  nem várható okok miatt  következik be (pl.:  az  adott
szolgáltatást  már  nem  nyújtja,  vis  maior,  betegség,  stb.).  Elállás  esetén  a  Szolgáltató  köteles
elszámolni a Résztvevővel, amennyiben pénzmozgás történt.

7.  Amennyiben  a  weboldalon,  vagy  azon  feltüntetett  e-mail  címen  történő  jelentkezés  során
szoftver/programozásbeli/hardver  stb.  működési  hiba  lép/lépett  fel  és  ebből  kifolyólag
hibásan/hiányosan/nem megfelelően adta le Részvevő a jelentkezését, az ebből eredő mindennemű
felelősségét Szolgáltató kizárja.

VIII. ÁSZF és „Adatkezelési Tájékoztató” rendelkezései mellett, felek jogviszonyára különös
tekintettel vonatkozó jogszabályok

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
-  45/2014  (II.26)  kormányrendelet  a  fogyasztó  és  a  vállalkozás  közötti  szerződések  részletes
szabályairól;
- 210/2009. (IX. 29.) kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
(Info. tv.);
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – 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  (általános
adatvédelmi rendelet, GDPR).


