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Általános Szerződési Feltételek 

www.gdpring.com; www.kepzes.gdpring.com honlapok 

1. Preambulum 

 

A GDPRing Szolgáltató Kft. (8130 Enying Rákóczi u. 23.)., a továbbiakban: Szolgáltató) jelen 

dokumentumban rögzíti azon szerződéses feltételeket, amelyek a vonatkozó jogszabályokkal 

összhangban tartalmazzák az általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF). 

Szolgáltató a szolgáltatást az ÁSZF, valamint bizonyos szolgáltatások (képzés) esetén a külön írásba 

foglalt szerződés (a továbbiakban: Egyedi szerződés) alapján, az abban foglalt szerződési feltételek 

mellett nyújtja. 

2. Általános adatok 

 

2.1. Fogalmak 

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

2.2 Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan 
szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás 
nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét 

2.3 Szolgáltatás: a honlapon elérhető szolgáltatások, programok és képzések. 

2.4 Szolgáltató: a Szolgáltatás nyújtója, a honlap üzemeltetője, 

2.5 Felhasználó: az a Fogyasztó, aki a jelentkezés elküldésével és további feltételek teljesítésével 
jogosulttá válik a Szolgáltatás igénybevételérre, ill. használja a honlapot,  

2.6 Szerződés: az ÁSZF és az Egyedi szerződés 

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

2.8 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. 

2.2. Szolgáltató adatai 
 

Szolgáltató neve:    GDPRing Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely:     8130 Enying Rákóczi u. 23 
Üzleti tevékenység helye:   1089 Bp. Reguly A. u. 56. fsz. 3. 
Levelezési cím:     1089 Bp. Reguly A. u. 56. fsz. 3. 
Képviselő neve:    Bánné dr. Németh Tünde  
Adószám:     27282180-2-07 
Cégjegyzékszám:   07-09-030616 
Számlavezető pénzintézet:   K&H Bank Zrt.  
Számlaszám:     10405004 – 50526966 – 69831004 
 
 

2.3. Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetőségei 
 
E-mail cím:     info@gdpring.com   
Telefonszám:     +36 70 4377 464  
Ügyfélszolgálat:    az info@gdpring.com címre érkező e-mail-ekre a  

Szolgáltató az érkezéstől számított 48h órán (2 munkanap) 
belül válaszol. 

Ügyfélfogadási idő:   9.00h-17.00h 

 

2.4. Szolgáltató internetes elérhetősége 

 

Honlap:     https://gdpring.com 

 

 

 

mailto:info@gdpring.com
mailto:info@gdpring.com
https://gdpring.com/
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3. Az ÁSZF hatálya 

 

3.1. Személyi hatály 
Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint a Szolgáltatóval jogviszonyba kerülő jogi és 
természetes személyekre. 

 

3.2. Időbeli hatály 
Az ÁSZF hatálya a címlapon megjelölt időponttól válik hatályossá, visszavonáskor vagy új verzió 
kiadásakor hatályát veszti. 

 

3.3. Területi hatály 
Az ÁSZF Magyarország területén érvényes. 

 

3.4. Tárgyi hatály 
Az ÁSZF a Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatásra, programra és képzésre vonatkozik. 

 

4. Általános rendelkezések 

4.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a 

Szolgáltató https://gdpring.com, https://képzes.gdpring.com weboldalain (a továbbiakban: 

„Weboldalak”) keresztül történik. 

A weboldalakon történő megrendelések kereteit az alábbi jogszabályok szabályozzák: 

• A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,  

• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,  

• A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) 

Korm. rendelet,  

• A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 

törvény; 

• A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény;  

• A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. 

rendelet. 

https://gdpring.com/
https://képzes.gdpring.com/
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4.2. A jelen ÁSZF útján kötött szerződés az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § alapján 

kerül törlésre. 

4.3. A szerződés nyelve magyar. 

4.4. Szolgáltató nem alkalmaz magatartási kódexet. 

5. A szolgáltatások igénybevételére irányuló jogviszony 

 

5.1. A Szolgáltató szolgáltatásait, programjait, képzéseit és a kapcsolódó esetleges 

többletszolgáltatásokat az ÁSZF, valamint a külön írásba foglalt Egyedi szerződés alapján, az azokban 

foglalt szerződési feltételek mellett nyújtja.  

5.2. Az ÁSZF a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános 

rendelkezéseket, valamint a szolgáltatások igénybevétele során a Felek között létrejövő jogviszonyból 

eredő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.  

5.3. Egyedi szerződés kötésére az ÁSZF-ben foglaltaktól való eltérés esetén, képzés esetén, valamint 

akkor kerül sor, ha olyan kérdés rendezése szükséges, amelyre vonatkozóan az ÁSZF nem tartalmaz 

rendelkezést.  

5.4. Az Egyedi szerződés és az ÁSZF eltérése esetén az Egyedi szerződésben foglaltak az irányadók. 

5.5. Amennyiben valamely jogviszonyra vonatkozóan sem az ÁSZF, sem az Egyedi szerződés nem 

tartalmaz rendelkezést, akkor a magyar hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak, 

különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

6. ÁSZF módosítása 

Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan, a másik fél előzetes értesítése mellett módosítani. 

Szolgáltató az ÁSZF módosítását megelőzően legalább 30 naptári nappal az ÁSZF módosítását 

közzéteszi internetes honlapján.  
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7. Szolgáltatás, programok és képzések megrendelése 

7.1. Megrendelés 
Az online megrendelhető szolgáltatások, programok, képzések és az azokhoz kapcsolódó kiegészítő 

szolgáltatások (együttesen a továbbiakban: Szolgáltatások) az egyes oldalakon található megrendelő 

űrlapok alján elhelyezett erre szolgáló gombokra um. „Csatlakozom”; „Jelentkezem”; „Megrendelem” 

gombokra történő kattintással rendelhetők meg a jelentkezési/megrendelői űrlap kitöltését követően. 

A sikeres fizetést követően a fizetés sikerességének tényét egy visszaigazoló elektronikus levélben kapja 

meg a Fogyasztó. 

A Fogyasztó az alábbi fizetési módok közül választhat: 

• Átutalás 

• Online bankkártyás fizetés (SimplePay) 

Miután a Fogyasztó választott a fizetési lehetőségek közül, a Megrendelés következő szakaszában a 

Fogyasztó köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót elfogadni. A 

megrendelés befejezéséhez a jelölőnégyzet kipipálásával a Fogyasztó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et 

elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá az Adatkezelés Tájékoztatót elolvasta és 

megértette, hozzájárul az abban foglalt adatkezeléshez. 

A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató visszaigazoló e-mailben jelzi a megrendelés 

befogadását. Ezzel a szerződés létrejön. Amennyiben ezen visszaigazolás a megrendelés elküldésétől 

számított 48 (negyvennyolc) órán belül a Fogyasztó/Felhasználó részére nem érkezik meg, akkor a 

Fogyasztó szerződéses (fizetési) kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan 

megszűnik és a vásárlás nem jön létre. 

A Szolgáltatót a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra 

visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem 

terheli. 

 

7.2. Fizetés 

7.2.1. Bankkártyás fizetés előre 
Amennyiben bankkártyás fizetést választotta a Fogyasztó, és az sikeresen lezajlott, úgy rendelés 

visszaigazoló e-mail és a teljesítés megkezdéséről szóló visszaigazoló e-mail érkezik meg hozzá. A sikeres 

tranzakcióról a bankkártyás fizetés szolgáltatója, a SimplePay is küld e-mailt. Az online bankkártyás 

fizetések a SimplePay Online Fizetési Rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártyaadatok a 

Szolgáltatóhoz nem kerülnek továbbításra, azokat Szolgáltató nem tárolja. A szolgáltatást nyújtó OTP 

Mobil Kft., a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény. 
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7.2.2. Banki átutalással történő fizetés a SimplePay rendszerben 
Ezen fizetési mód választása esetén a Fogyasztó közvetlenül az OTP Mobil Kft. számára utalja el a 

vásárlás ellenértékét. Csak HUF-ban indított átutalási megbízásokat tud fogadni a rendszer. A 

szolgáltatás igénybevétele során a Fogyasztó kiválasztja a banki átutalás fizetési lehetőséget a 

Szolgáltató által a szamlazz.hu rendszerén megküldött számlához kapcsolódóan, a Fogyasztó kiegyenlíti 

tartozását banki átutalás segítségével a saját e-banki felületén. Az utalás megérkezéséről a SimplePay 

azonnal értesíti a Szolgáltatót, aki teljesíti a megrendelést. 

7.2.3. Banki átutalással történő pénzügyi teljesítés 
A szolgáltatás igénybevétele során a Fogyasztó kiválasztja a banki átutalás fizetési lehetőséget. a 

Szolgáltató a szamlazz.hu rendszerén megküldi a megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódóan a számviteli 

jogszabályoknak minden tekintetben megfelelően kiállított számlát, a Fogyasztó kiegyenlíti tartozását 

banki átutalás segítségével a saját e-banki felületén. 

8. Adatbeviteli hibák javítása 

Az adatbeviteli hibák javítására a Megrendelésre szolgáló gombra (ld. „Csatlakozom”; „Jelentkezem” 

„Megrendelem”) történő kattintás előtt bármikor lehetőség van a Fogyasztónak. 

Amennyiben a megrendelés elküldését követően szeretne a Fogyasztó a korábban megadott adatain 

változtatni, úgy azt késedelem nélkül az info@gdpring.com  e-mail címen teheti meg, vagy bármikor a 

megrendelés visszaigazoló e-mailre küldött válasz e-mailben jelezheti. 

9. Vételár 

A vételár mindig a kiválasztott termék, képzés mellett feltüntetett összeg, amely összegen túlmenően 

adó vagy egyéb járulékos költség nem kerül felszámításra, így az az adott termék, szolgáltatás, képzés, 

kiegészítő többletszolgáltatás végső vételára.  

A Weboldalakról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, 

hogy a módosítás a Weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a 

módosítás időpontjában már megrendelt termékekre nem vonatkozik. 

10. Termék jellemzői 

A vásárolt termék, szolgáltatás vagy képzés lényeges tulajdonságairól, jellemzőiről a Fogyasztó a konkrét 

szolgáltatás honlapon található információs oldaláról tájékozódhat. Amennyiben a Fogyasztónak 

további kérdése merülne fel a szolgáltatásokkal, képzésekkel és programokkal kapcsolatban, az 

info@gdpring.com címre történő megkereséssel teheti meg a Fogyasztó. 

 

mailto:info@gdpring.com
mailto:info@gdpring.com
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11. Szavatosság 

Fogyasztó szavatossági jogát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján gyakorolhatja. 

(A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató 45/2014. (II. 26.) 

Korm. rendelet 3. mellékletének felhasználásával) 

11.1. Kellékszavatosság 
Milyen esetben élhet a Fogyasztó a kellékszavatossági jogával? 

Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt 

érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót kellékszavatossági igénye alapján? 

A fogyasztó - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése 

lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel 

járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az 

ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, 

illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben – kérheti a vételár visszatérítését 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó 

viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó kellékszavatossági igényét? 

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés 

teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét a Fogyasztó? 

A Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

12. Békéltető testülethez fordulás joga 

eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, 

hatékony és költségkímélő Fogyasztó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi 

szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével 

és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti. 

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független 

testület. Hatáskörébe tartozik a fentiekben megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli 
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rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, egyezség érvényesítésének biztosítása 

érdekében. 

 

12.1. Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület 
 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Megyei Békéltető Testület 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 

Telefon: +36 22 510-310 

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu 

Honlap: https://www.bekeltetesfejer.hu/  

12.2. Lakhely vagy tartózkodási hely szerinti békéltető testületek 
Ha Felhasználó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely 

vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 

békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a 

https://bekeltetes.hu/udvozlo?id=testuletek oldalon. Felhasználó erre irányuló kérelmében a 

fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg. 

12.3. Európai Unión belüli vitarendezés módja 
Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó 

panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét. 

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja: 

Honlap: https://webgate.ec.europa.eu/odr  

13. Panasz kezelés 

 

13.1. Szolgáltató által nyújtott panaszkezelés 
A Fogyasztó által közvetlenül a Szolgáltató részére benyújtott panaszt haladéktalanul kivizsgálja a 

Szolgáltató és minden tőle elvárhatót megtesz annak orvoslása érdekében. A Fogyasztó panaszát 

írásban az info@gdpring.com elektronikus levelezési címre tudja eljuttatni, vagy megteheti postai úton 

a jelen ÁSZF levelezési címeként megadott postacímére továbbított küldeményben. 

Szolgáltató minden esetben törekszik a Fogyasztóval kialakult vitás helyzeteket békés úton rendezni. 

mailto:bekeltetes@fmkik.hu
https://www.bekeltetesfejer.hu/
https://bekeltetes.hu/udvozlo?id=testuletek
https://webgate.ec.europa.eu/odr
mailto:info@gdpring.com
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13.2 Fogyasztóvédelmi hatósághoz történő panasz bejelentés 
Amennyiben a békés vitarendezés a Felek között nem jár eredménnyel, úgy Fogyasztó egyéb 

jogérvényesítési lehetőséggel is élhet. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat ellátó járási 

hivatalnál is megtehetők. A fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz 

fordulhatnak. Elérhetőségek itt találhatók: www.jarasinfo.gov.hu  

Bővebb információk a www.fogyasztovedelem.kormany.hu  oldalon találhatók. 

13.3. Bírósághoz fordulás joga 
A Fogyasztónak bírósági eljárás kezdeményezésére is lehetősége van. 

Elérhetőségek: https://birosag.hu/torvenyszekek  

14. Szerzői jogvédelem 

A weboldalakon megjelenített minden tartalom (szövegtartalom, tematika, blogcikkek, képek, fotók, 

dokumentumok stb.)  szerzői jogvédelem alatt állnak. Szolgáltató írásos engedélye nélkül mindezek 

bármilyen módon történő rögzítése, másolása, terjesztése stb. szigorúan tilos. 

15. Felelősség kizárása 

15.1 A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a 

Fogyasztó megrendelésének elfogadásáról vagy elutasításáról. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből 

eredő károkért. 

15.2 Szolgáltató nem garantálja, hogy a Szolgáltatás megfelel a Fogyasztó által tervezett bármilyen 

felhasználási célra. 

15.3 Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a 

honlap rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltatás kimaradásából erednek.  

15.4 Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra 

visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való 

felelősségét kizárja. 

16. Lemondás 

A már megrendelt és kifizetett szolgáltatás, képzés, egyéb kiegészítő szolgáltatás díjának visszatérítésére 

lemondás esetén a vásárlástól számított 8 napon belül 100% visszatérítéssel van lehetőség. Ezt követő 

lemondás esetén 50%-os visszafizetést biztosítunk a szolgáltatási díjból. A meghirdetett program előtt 

15 nappal a szolgáltatási díj visszatérítése nem áll módunkban. 

http://www.jarasinfo.gov.hu/
http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/
https://birosag.hu/torvenyszekek
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17. Adatvédelem 

A Szolgáltató adatkezelésére vonatkozó szabályokat az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, amely a 

Szolgáltató hivatalos honlapján elérhető: 

https://www.gdpring.com/assets/dl/at.pdf  

18. Egyéb rendelkezések 

Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a 

kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, 

kölcsönösen együttműködve járnak el. 

https://www.gdpring.com/assets/dl/at.pdf

