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Jogi nyilatkozat weboldal tartalmáról, továbbá 

adatvédelmi tájékoztatás a 2011.évi CXII.tv. 

(Infotv.) szerint 

A https://www.poharcenter.hu weboldalt (a továbbiakban: weboldal) az Impex 2000 Pohár 

Center Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti. 

A weboldal használatának megkezdésével, a weboldal tartalmainak letöltésével minden 

felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és 

adatvédelmi feltételeket, szabályokat, előírásokat. Ha nem kívánja elfogadni az alábbi 

feltételeket, ne használja a weboldalt és ne töltsön le onnan tartalmakat. 

A weboldal felhasználó által történő felkeresésére, valamint az itt található információk 

használatára a jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt feltételek érvényesek. 

1.    A weboldal tartalma és elérése 

A weboldalon megjelenő cikkek, anyagok, tartalmak megjelenésének időpontja a bejegyzés 

tetején található. Elolvasás előtt mindig ellenőrizze a dátumot, mert előfordulhat, hogy a 

jogszabályok-, a piaci körülmények-, illetve egyéb körülmények megváltozása miatt a cikk, 

anyag már nem aktuális, nem naprakész.  A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, 

hogy a cikkek, anyagok tartalma megfelelően pontosak és a weboldal témájához 

kapcsolódóan hasznosak legyenek.  A közölt adatok tartalmáért, azok betartásukért és annak 

következményeiért, valamint aktualitásáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az oldalon 

és a bejegyzésekben közzétett információk, elemzések és következtetések csak tájékoztató 

jellegűek. 

A megjelentetett információk nem minősülnek adó-, jogi- vagy egyéb tanácsadásnak. A 

weboldalon található információk alapján hozott illetve az azokra alapozott üzleti döntésekből 

eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Az Impex 2000 Pohár Center Kft. nem 

vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott vagy publikált anyagokért, melyekhez 

az Impex 2000 Pohár Center Kft. weboldalai kapcsolódnak. 

Az Impex 2000 Pohár Center Kft. nem tudja garantálni sem szervere, sem a szerver internet 

kapcsolatának folyamatos működését, sem kizárni a szerverhez való harmadik fél általi 

hozzáférés lehetőségét, így az Impex 2000 Pohár Center Kft. nem vállal felelősséget a szerver 

esetleges meghibásodásából, elérhetetlenné válásából, az Impex 2000 Pohár Center Kft. 

honlapja tartalmának harmadik fél általi megváltoztatásából származó károkért. A Szolgáltató 

fenntartja a jogot, hogy weboldalt bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét 

korlátozza vagy megszüntesse. Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való 

hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A weboldal, illetve az ott elérhető információk, 

dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen 

felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő 

működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért, 

jogkövetkezményekért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja. 

 2.    Szerzői jogok és védjegyek 
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A felhasználó felelős a szerzői jogi védelemre vonatkozó valamennyi előírás betartásáért. 

A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, 

szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői 

jogvédelem alá esnek, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére 

kizárólag a Szolgáltató jogosult. 

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy 

részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy 

tárolni. A Szolgáltató azonban beleegyezik az alábbi feltételek szerinti felhasználásba: a.) a 

pontos https://www.poharcenter.hu/ weboldal forrás megjelölésével és  linken keresztüli 

hivatkozással; b.) saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében az oldalak 

tartalma vagy kivonatai számítógépen tárolhatók, kinyomtathatók, nem pedig kereskedelmi 

célú vagy belső használat céljából. 

Az Impex 2000 Pohár Center Kft. nem ruházza fel a felhasználót semmiféle kifejezett vagy 

hallgatólagos jogosultsággal szellemi tulajdonára, védjegyeire vagy üzleti titkaira 

vonatkozóan. A felhasználó felelős a szerzői jogi védelemre vonatkozó valamennyi előírás 

betartásáért. 

Minden, a Szolgáltató weboldalán használt képek, ábrák (márkanév, logo, szlogen, stb.) a 

Szolgáltató tulajdonában állnak. A Szolgáltató kijelenti, partnereinek weboldalon megjelenő 

védjegye és egyéb adatai az adott partner hozzájárulásával szerepelnek a weboldalon. 

A védjegyek felhasználására kizárólag a védjegy jog tulajdonosa jogosult. 

Jelen pontban nem szabályozott kérdésekben az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról, 

továbbá az 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról rendelkezései 

irányadóak. 

 

3.    Kapcsolódó honlapok 

A honlap tartalmaz külső weboldalakra mutató hivatkozásokat. Ezen külső oldalak 

adatkezelése cégünktől független, így azokért felelősséget vállalni nem tudunk. 

A Szolgáltató weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy 

hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási 

lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, 

kezelésében állnak. A weboldalon elhelyezett, harmadik fél weboldalára mutató hivatkozások 

kizárólag a felhasználók kényelmét szolgálják 

A kapcsolódó honlapokhoz a Szolgáltató weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban 

nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon 

elhelyezett információkért. 
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A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, 

hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez Szolgáltató weboldalai 

kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. 

4.    Adatkezelési Tájékoztatás a 2011.évi CXII.tv. (Infotv.) 

szerint 

 

Jelen weboldalon keresztül történő vásárláshoz előzetes regisztráció nem szükséges. 

Infotv. 4.§ szerint tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a kezelt adatok köre: a fogyasztói 

szerződés (45/2014(II.26) Korm.r. szerinti) létrejöttéhez, megrendelések teljesítése és a 

megrendelések díjának beszedését bizonylatoló, 2003. évi XCII. (Art.) szerinti nyugta vagy 

számla kiadásához szükséges adatok. 

  

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

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

alábbiakat mondja ki: 

(1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló 

szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel 

kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések 

érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges 

azonosító adatokat. 

(2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló 

szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj 

meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás 

igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. 

(3) A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából 

kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag 

elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy 

kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy 

személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e 

törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az 

esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. 

(4) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) 

bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának 

növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom 

eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az 

igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. 
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(5) Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét 

megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) 

bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa. 

(6) A (4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő 

azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik 

személy számára. 

(7) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés 

létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A (4) 

bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél 

megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. A számvitelről szóló törvény vagy más 

törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni. 

(8) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az 

igénybe vevőnek valamely (1)-(3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez 

való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető 

igénybe. 

(9) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, 

hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele 

előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési 

célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem 

hozható adatok kezelését is. 

 

20. § (1) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés 

hozzájáruláson alapul vagy kötelező. 

(2) Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni 

kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról 

és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés 

időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján 

kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie 

az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

(3) Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a (2) bekezdés szerinti 

információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával 

is. 

(4) Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a 

tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is: 

a) az adatgyűjtés ténye, 

b) az érintettek köre, 

c) az adatgyűjtés célja, 
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d) az adatkezelés időtartama, 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek 

ismertetése, valamint 

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés 

nyilvántartási száma, kivéve a 68. § (2) bekezdésében foglalt esetet. 

 

Webáruház tulajdonosa, mint adatkezelő és adatfeldolgozó: 

Impex 2000 Pohár Center Kft. 

Székhely és postacím: 1086 Budapest, Teleki tér 10. 

Cégjegyzékszám: 01-09-071859 

Adószám: 10448742-2-42 

Adatvédelmi azonosítószám: NAIH-90727/2015 

Ügyfélszolgálat H-P: 08:00-16:00 

Email: info@poharcenter.hu  
Telefon: +36 1 477 02 47  

 

Az ügyfél az adatai megadásával egyidejűleg felhatalmazza az "Impex 2000 Pohár Center 

Kft."-t adatainak a 2011. évi CXII. Információs önrendelkezési jogról szóló törvény 4.§(1), 

5.§(1)a) és a 2001:CVIII 13/A.§ szabályzása alapján, kizárólag jelen Adatkezelési Nyilatkozat 

szerinti célnak megfelelő kezelésére, a Nyilatkozatban jelölt időbeli hatállyal. 

A vásárló az ÁSZF elfogadásával szintúgy megengedi, hogy újabb értékesítési ajánlatok 

(remarketing) céljára a webshopban rögzített email címére Kereskedő tájékoztatókat 

(újdonságokról, akciókról, kedvezményes ajánlatokról) küldhet, azonban a vásárló 

kifejezetten ecélból írt levelében (e-mailben) bármikor kérheti, hogy a továbbiakban 

remarekting ajánlatokat számára Kereskedő küldjön ki. 

 

A vásárlás során megadott adatokat az Impex 2000 Pohár Center Kft.-n kívül álló személyek 

részére nem közli, azokat nyilvánosságra nem hozza. 

A vásárlók e-mail címeit az Impex 2000 Pohár Center Kft. harmadik félnek marketing 

tevékenysége céljából sem adja át. 

A nyilvántartott adatokhoz csak az Impex 2000 Pohár Center Kft. és felelős munkatársai 

férhetnek hozzá. 

Cookie kezelése: 

mailto:info@poharcenter.hu
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A cookie-ból a Kereskedő webáruháza nem olvas semmilyen adatot. A cookie használata le is 

tiltható, az nem a webáruház használatának feltétele. 

Infotv.7.§(5) alapján a regisztrált adatok zárt adatbázisban kerülnek tárolásra, azokhoz sem a 

weboldal látogatói, sem más regisztrált fogyasztók nem tudnak hozzáférni. 

Vásárló adatainak kezelése kapcsán jogorvoslati lehetőséggel, esetleges panasszal a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/C) fordulhat. Igényét az adatkezelő székhelye szerint illetékes polgári 

bíróság (Hatáskör alapján a Pesti Központi Kerületi Bíróság, Fővárosi Törvényszék) előtt 

érvényesítheti. 

 

A 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 4.§ h) pontja alapján 

tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat tárhely-szolgáltatóként ténylegesen a Tárhely. 

Eu Kft. üzemelteti (székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4/A. X. em. 241. postacím: 1538 

Budapest, Pf.: 510., E-mail cím: support@tarhely.eu, Telefonszámok: +36 1 789 2 789 , Fax 

+36 1 789 3 789 (0-24h-ig). 

Az adatok kezelése, nyilvántartása Magyarországon történik. 

 

Megrendelésekkel kapcsolatos adatok Infotv.5.§(1)b) pontja a 2003:XCII.Art.47.§(3) alapján 

teljesítendő, Art.164.§(1) szerint legalább 5 évig (a kibocsátott számlákon az adó 

megállapításához jog elévüléséig) kezelendőek. 

Infotv.14.§ szerint ez időn belül a fogyasztó (vásárló) kérelmezheti az adatkezelőnél 

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

c) személyes adatainak törlését vagy zárolását - a kötelező adatkezelés kivételével. 

Adatkezelési Tájékoztató utoljára frissítve és hatályos: 2015.11.01.-től 

5.    Jogkövetkezmények és a Jogi Nyilatkozat módosítása: 

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak be nem tartása esetén a Szolgáltató megteszi a szükséges 

és lehetséges jogi lépéseket, polgári jogi-, büntetőjogi vagy egyéb vonatkozásban. 

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit-, a 2013. évi V. törvény a Polgári 

Törvénykönyvről rendelkezéseit-, továbbá a hatályos magyar-, és közvetlenül alkalmazandó 

Európai Uniós jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV
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A Szolgáltató fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat módosításának jogát, amelyeket saját 

hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit 

(„Jogi nyilatkozat weboldal tartalmáról, továbbá adatvédelmi tájékoztatás a 2011.évi CXII.tv. 

(Infotv.) szerint”). Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép 

hatályba. 

 

http://billzonehu.wordpress.com/jogi-nyilatkozat-weboldal-tartalmarol/

