Általános szerződési feltételek
1. Bevezetés
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.iratletoltesek.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap)
elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap
használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások
nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Euro-Konto Kft. webshop továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott
elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Felhasználó vagy Ügyfél) jogait és kötelezettségeit
tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél és / vagy Felhasználó a továbbiakban együttesen:Felek).
Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a
www.iratletoltesek.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: Euro-Konto
webshop) keresztül történik.Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely
jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az Euro-Konto webshop webáruházban 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.Az Euro-Konto webshopban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben
meghatározott módon.Az Euro-Konto webshopban bárki jogosult vásárolni, amennyiben a weboldalon sikeresen kitölti a konkrét
vásárláskor a vásárláshoz szükséges adattovábbító panelt, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
A Weboldal tartalmazza az adatvédelmi szabályzatot, a rövidített adatkezelési útmutatót és jogi nyilatkozatot.A webáruházban bárki
regisztrálás nélkül is korlátlanul böngészhet a termékek között, és a vásárláshoz regisztráció szükséges.A megrendelés leadása nem
minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és
elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre, ezt követően az Ügyfél számára
küldött rendszerüzenetben automatikusan lehetővé válik az általa megvásárolt termék letöltése. A Szolgáltató hatályos adatvédelmi
szabályzatának megfelelően vásárlás csak akkor lehetséges, ha az Ügyfél a regisztrációja során - pozitív nyilatkozatával - elfogadta a
Szolgáltató adatvédelmi szabályzatát és hozzájárult, hogy Szolgáltató kezelje az adatvédelmi szabályzatban leírt személyes adatát.

2. Szolgáltató
Név: Euro-Konto Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-089369
Bejegyző Bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11848224-3-13
Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt.
Számlaszám: 10300002-10617762-49020016
E-mail cím: info@eurokonto.hu
Telefonszám: 00 36 70 9415 442
Ügyfélszolgálat: Euro-Konto webshop Ügyfélszolgálat
Nyitvatartási ideje: hétköznapokon: 9.00-17.00
Telefon: 00 36 70 9415 442
Internet cím: www.eurokonto.hu
E-mail: info@eurokonto.hu

3. A honlapon folytatott tevékenység
A Szolgáltató (Euro-Konto Kft.) a www.iratletoltesek.hu webshopban jogi, számviteli, adózási, pénzügyi és csalásvizsgálati iratok,
iratminták, oktatási segédletek és tananyagok, tudományos-kutatási közlemények internetes kereskedelmét végzi. A letölthető
iratminták kizárólag segédletek és kiinduló vázlatok, azok az Ügyfél által szabadon módosíthatók.
A Szolgáltató az alábbi kategóriákban teszi lehetővé letölthető iratminták, segédletek megvásárlását:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jogi dokumentumok (Bemutató anyagok pdf, megvásárolható anyagok word és/vagy excel formátumban)
Könyveléshez kapcsolódó iratok (Bemutató anyagok pdf, megvásárolható anyagok word és/ vagy excel formátumban
Könyvvizsgálathoz kapcsolódó iratok (Bemutató anyagok pdf, megvásárolható anyagok word és/ vagy excel formátumban
Szabályzatokhoz kapcsolódó iratok (Bemutató anyagok pdf, megvásárolható anyagok word és/ vagy excel formátumban
Csalásvizsgálathoz kapcsolódó iratok (Bemutató anyagok pdf, megvásárolható anyagok word és/ vagy excel formátumban
Adózáshoz kapcsolódó iratok (Bemutató anyagok pdf, megvásárolható anyagok word és/ vagy excel formátumban
Oktatáshoz kapcsolódó iratok (Bemutató anyagok pdf, megvásárolható anyagok pdf formátumban
Kutatáshoz kapcsolódó iratok (Bemutató anyagok pdf, megvásárolható anyagok pdf formátumban.

A Szolgáltató felelősségének kizárása
A Szolgáltató felelőssége kizárólag a Honlapon történő iratok letöltésének biztosítására, a letöltés elérhetőségére terjed ki a
megvásárolt iratminta ellenértékének kiegyenlítését követően. Az iratminták alkalmazása és azok jogszabályi megfelelése
kizárólagosan az Ügyfél felelőssége. Az Euro-Konto Kft. az általa forgalmazott iratok tartalmáért nem vállal felelősséget, emiatt a
Szolgáltató peres eljárásba nem vonható, illetve peres eljárás ellene nem indítható az Ügyfél által letöltött iratok tartalmára
vonatkozóan. A Szolgáltatót nem terheli kárfelelősség, amennyiben az Ügyfelet az általa letöltött iratok tartalma tekintetében
bármiféle kár éri.

4. Felhasználási feltételek
4.1. Felelősség
A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a
használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott,
továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.A Szolgáltató kizár minden
felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját
magatartásáért.A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a
jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen

elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak
tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget
nem vállal.
A Szolgáltató felelősségének kizárása
A Szolgáltató felelőssége kizárólag a Honlapon történő iratok letöltésének biztosítására, a letöltés elérhetőségére terjed ki a
megvásárolt iratminta ellenértékének kiegyenlítését követően. Az iratminták alkalmazása és azok jogszabályi megfelelése
kizárólagosan a Felhasználó felelőssége. Az Euro-Konto Kft. az általa forgalmazott iratok tartalmáért nem vállal felelősséget, emiatt a
Szolgáltató peres eljárásba nem vonható, illetve peres eljárás ellene nem indítható a Felhasználó által letöltött iratok tartalmára
vonatkozóan. A Szolgáltatót nem terheli kárfelelősség, amennyiben a Felhasználót az általa letöltött iratok tartalma tekintetében
bármiféle kár éri.
4.2. Szerzői jogok
A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni,
módosítani, terjeszteni tilos!

5. A honlapon történő vásárlás
5.1. Megrendelés folyamata
A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó
menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában
az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. A Többet olcsóbban menüpont alatt találja azokat a termékeket,
amelyekre az áruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít. Az Újdonságok menüpontban találhatók a
honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott
kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A
termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes
jellemzőiről, áráról.A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a
kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb
mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt
módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése
gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is.FIGYELEM: A termék kosárba helyezése önmagában még nem minősül
vásárlásnak. Ahhoz, hogy megvásárolja a terméket, kattintson a baloldalon található kosár menüpontra, azon belül a megrendelés
gombra és végezze el a szükséges regisztrációt, ha még nem tette volna meg! A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve
folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra.A regisztráció esetén az alábbi adatokat
kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím.
Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a
honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra
kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint
köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a
honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési
folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell
választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden
korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon
segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével
véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a
visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató
felé.Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével
végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja
módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.
5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a
visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.A visszaigazoló email tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési
és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.
5.3. A szerződés létrejötte
A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül,
amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók
jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.A szerződés az automatikus visszaigazolás
megérkezésével jön létre.
5.4. A szerződés iktatása
A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem
hozzáférhető.A Szolgáltató aláveti e magát bármilyen magatartási kódex rendelkezéseinek és amennyiben igen, akkor a magatartási
kódex hol érhető el.
5.5. Számla
A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, azt az áru ellenértékének Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követő 48 órán
belül küldi meg a Felhasználó e-mail címére a Szolgáltató.Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor külön
kell azokat megrendelnie.
5.6. Fizetés és a megrendelt termékek letöltése (teljesítés)
5.6.1.Előre utalással
Amennyiben az előre utalást választja, akkor rendelését követően az e-mail címére díjbekérőt küldünk, amely tartalmazza az EuroKonto webshop szolgáltató vállalkozás bankszámla számát. Ön a díjbekérőn szereplő összegnek a díjbekérőn megjelölt bankszámla
számra történő banki átutalással tesz eleget a fizetési kötelezettségének. A banki átutalásának Szolgáltató bankszámlájára történő
utalásának napját követően nyílik lehetőség a Felhasználó által vásárolt terméknek a letöltésére a letölthető link Felhasználó e-mail
címére történő elküldésével. Az elküldött linkre kattintva a Felhasználó részére elérhetővé válik az általa vásárolt termék.
5.6.2. Bankkártyás fizetéssel
Amennyiben bankkártyás fizetést választ, akkor a bankkártyás fizetést követően kerül sor a Felhasználó által vásárolt terméknek a
letöltésére a letölthető link elérési útvonalának Felhasználó e-mail címére történő elküldésével.
5.6.3. A megvásárolt termék letöltése

A MEGRENDEL TERMÉK(EK) LETÖLTÉSÉNEK MENETE:
1. Lépjen be az iratletoltesek.hu oldalra a megadott e-mail címével és jelszavával.
2. Kattintson a jobb felső sarokban a Profil gombra.
3. Kattintson az Ön által megvásárolt termékre. Ha több terméket vásárolt, az összes terméknél ugyanezt kell végrehajtani.
4. Letölthető tartalmak: Letöltés gomb.
Ha oktatáshoz kapcsolódó előadásvázlato(ka)t rendelt, akkor nincs lehetőség a fenti módon való letöltésre, hanem a regisztrációkor
megadott e-mail címre küldjük a megrendelt előadásfóliát a kifizetést követő 2 munkanapon belül.

6. Jogérvényesítési lehetőségek
6.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken
terjesztheti elő:
Név: Euro-Konto Kft.
Levelezési cím: 2000 Szentendre, Balázs Árpád utca 6.
Telefonszám: 00 36 70 9415 442
E-mail cím: info@eurokonto.hu
A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs
lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról
jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát
személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az
alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus
hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg
megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár
el.A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a
későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben
megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az
elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.
6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem
rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testületnél)
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
Bírósági eljárás kezdeményezése.

7. Egyéb
7.1. ÁSZF, árak módosítása
A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal
bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra
érvényes.
7.2. Technikai korlátok
A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását,
különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési
hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást. A Szolgáltatót nem terheli
felelősség a megvásárolt termékek Felhasználói letöltésének hibáival kapcsolatban. A Szolgáltatót nem terheli továbbá felelősség, ha
Felhasználó nem rendelkezik az általa megvásárolt termék letöltött formátumát olvashatóvá, szerkeszthetővé tevő szoftverrel (Ms
Word 2010 vagy későbbi verzió, Ms Excel 2010 vagy későbbi verzió, Adobe Acrobat Reader).
Amennyiben a letölteni kívánt termék pdf formátumú és nem rendelkezik a file letöltéséhez szükséges szoftverrel, azt az alábbi linkről
is letöltheti:
https://get.adobe.com/hu/reader/
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, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0"
Ft-os vagy "1" Ft-os 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.
7.3. Adatkezelési szabályzat
1. A SZABÁLYZAT CÉLJA
Az Adatkezelési Szabályzat az Euro-Konto Kft. webáruházában (a továbbiakban: webáruház) történő vásárlás során megadott adatok
felhasználásának és tárolásnak (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete (GDPR)
rendelkezéseinek figyelembevételével. Az adatkezelési szabályzat, rövidített adatkezelési útmutató, jogi nyilatkozat a Honlapon
(www.iratletoltesek.hu) vagy az Euro-Konto Kft. Hivatalos weboldalán (www.eurokonto.hu) megtekinthető.
2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJA
A vevő a webáruházban történő megrendelés leadásakor elfogadja az ÁSZF, valamint a személyes adatkezelés feltételeit, és ezzel
önkéntes hozzájárulását adja a vásárláshoz kapcsolódó adatai kezeléséhez.
3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
A ProgramExpert Kft. a vevő megadott adatait kizárólag a vevő megrendelésének teljesítéséhez, valamint a vevő által kért egyéb

műveletek (pl. hírlevél küldése) céljából kezeli.
4. AZ ADATKEZELŐ
A vevő adatait a webáruház üzemeltetője, az Euro-Konto Kft. (székhelye: 2000 Szentendre, Balázs Árpád u.6., Cégjegyzék száma:
13-09-089369; Adószám: 11848224-3-13) kezeli.Elérhetőségek:Postai úton: 2000 Szentendre, Balázs Árpád utca 6.E-mailben:
info@eurokonto.huTelefonszám: 00 36 70 9415 442
5. AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI
Az Euro-Konto Kft. a regisztráció és a vásárlás során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag a vevő, az
adatkezelő, valamint bankkártyával történő fizetés esetén az ezen fizetési mód szolgáltatója férhet hozzá. Ez utóbbi esetben a banki
szolgáltató a fizetéshez szükséges adatokat kapja meg.A fentieken túlmenően az Euro-Konto Kft. jogszabályi kötelezettség teljesítése
esetén, továbbá hatósági felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az érintett vevő egyidejű tájékoztatása mellett.Az adatkezelés
kezdete a vevő regisztrációja és/vagy első megrendelésének leadása.Az adatkezelés megszűnik az adatok az adatkezelő általi
törlésével, vagy a vevő ezirányú kezdeményezésére (pl. regisztrációjának törlésével).
6. COOKIE
A cookie kisebb adatállomány, amelyet az Euro-Konto webáruház látogatójának számítógépén helyez el és a látogató adatait
tartalmazza. A cookiek használatából eredő személyhez kötődő információkat és személyes adatokat az Euro-Konto Kft. nem adja át
harmadik személy részére.
7. REGISZTRÁCIÓS ADATOK
A webáruház látogatóinak a regisztráció során meg kell adniuk személyes adataikat (nevüket, címüket, telefonszámukat, stb.). Ezen
adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében tárolja az adatkezelő, harmadik személy részére semmilyen esetben nem
adja át.
8. BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ FIZETÉS
A bankkártyára vonatkozó információkat az Euro-Konto Kft. nem tárolja sem a tranzakció lebonyolítása alatt, sem azt követően. A
vásárlás folyamata és a bankkártyás fizetési tranzakció két egymástól elkülönülő rendszerben történik. Az Euro-Konto Kft. ennek
megfelelően nem szerez tudomást a vevő bankkártya információiról, és a tranzakciót bonyolító bank sem kapja meg a vevő a
regisztráció során Euro-Konto Kft. részére megadott adatait.
9. A REGISZTRÁCIÓ MEGSZÜNTETÉSE
Az Euro-Konto Kft.-vel történő kommunikáció visszautasítására a vevőnek az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:
- e-mailben a info@eurokonto.hu címre vagy
- levélpostai küldemény útján a 2000 Szentendre, Balázs Árpád utca 6 postacímre.
10. AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGAI
Az adatkezelésben érintettek bármikor módosíthatják vagy törölhetik adataikat a jelen Szabályzat 9. pontjában megadott
elérhetőségek valamelyikére történő kérelem megküldésével.Az Euro-Konto Kft. az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése
esetén az adatokat tovább nem tárolja, és erről a vevőt tájékoztatja.
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018.01.01

