
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

A SZOLGÁLTATÓ 

A szolgáltató  www.drmolnar.info online áruházat az IPR Stúdió Innovációs Szolgáltató Betéti 

Társaság üzemelteti (továbbiakban: „a webáruház üzemeltetője”). 

 

A jelen oktatási segédanyag-értékesítési tevékenység a távollevők között kötött 

szerződésekről  szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A hivatkozott 

kormányrendelet 2. §-a értelmében  

a) a webáruház üzemeltetőjének neve: IPR Stúdió Innovációs Szolgáltató Betéti Társaság; 

b) a webáruház üzemeltetőjének címe: 6725 Szeged, Vadmacska u. 15.; 

c) a webáruház üzemeltetőjének adószáma: 21934078-3-06. 

 

A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

A webáruház üzemeltetője oktatási segédanyag értékesítési tevékenységet folytathat és 

folytat. A szerződés tárgyai oktatási segédanyagok, amelyek az Országos Széchenyi 

Könyvtártól a következő ISBN számokat kapták: 

ISBN 978-963-06-6396-0 Szellemi tulajdon menedzsment és technológia-transzfer; 

ISBN 978-963-89063-0-4 Esettanulmányok a szellemitulajdon-védelem és -menedzsment 

köréből;  

ISBN 978-963-08-6279-0 Jogi alapismeretek technológiaalapú vállalkozásoknak;             

ISBN 978-963-08-6280-6 Jogi alapismeretek technológiaalapú vállalkozásoknak (pdf).       

 

Az értékesített oktatási segédanyagok szellemi tulajdonjogi értelemben szerzői művek, 

amelyek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védelme alatt állnak. A szerződés 

tárgyai egészének vagy bármely részének mechanikus, illetve elektronikus másolása, 

többszörözése, valamint információszolgáltató rendszerben való tárolása és továbbítása a 

szerzői mű jogosultjának előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos. A szerzői jogok 

megsértését a jogosult minden esetben jogi útra tereli. 

 

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE 

A megrendelések leadása a www.drmolnar.info címen elérhető internetes áruházban kizárólag 

elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.drmolnar.info webcímen. Telefonon, 

faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a webáruház üzemeltetője nem fogad el. A 

megrendelési webfelület használata regisztrációhoz nem kötött és díjtalan. A rendelésekkel 

kapcsolatos tájékoztatásokat a webáruház üzemeltetője szintén elektronikus úton küldi el a 

felhasználók részére. A megrendeléstől számított 24 órán belül automatikusan visszaigazolást 

küldünk. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati 

kötöttség alól. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek 

tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szolgáltatás 

ellenértékének kifizetése a megrendelés visszaigazolásakor megadott bankszámlaszámra 

történő átutalással valósítható meg. A szerződés szerinti oktatási segédanyag csak elektronikus 

formában, e-mailen továbbítva rendelhető. Házhoz szállítással történő értékesítést a 

webáruház üzemeltetője nem végez. Az oktatási segédanyag szolgáltatására vállalt határidő 
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legfeljebb 30 munkanap. A webáruház üzemeltetője törekszik arra, hogy az oktatási 

segédanyagot 24 órán belül eljuttassa megrendelő által megadott e-mail címre. Az e-mail cím 

hibás megadásának következményei a megrendelőt terhelik. 

 

ELÁLLÁS 

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 

17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza, a szerződés tárgya szerinti értékesítési 

megállapodástól a fenti kormányrendelet 5. § a) és c) pontjai értelmében a megrendelést 

követően elállásnak nincs helye. 

 

A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRA 

A webáruház üzemeltetője megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok 

(termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A webáruház 

üzemeltetője ajánlati kötöttsége 30 munkanap. Az esetlegesen előforduló hibákért a 

webáruház üzemeltetője felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban 

rögzített rendelkezések irányadók. 

 

A webáruház üzemeltetője által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a 

www.drmolnar.info oldalon a Segítség menüpontban olvashatóak. 

 

REKLÁMTEVÉKENYSÉG, ETIKAI VÁLLALÁSOK, PANASZKEZELÉS 

A webáruház üzemeltetője csak akkor jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb 

reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai 

megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A 

webáruház üzemeltetője nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor 

illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. 

A felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a 

webáruház üzemeltetője a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg 

egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott 

felhasználók adatai közül. 

 

A webáruház üzemeltetője magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a 

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét. A webáruház 

üzemeltetőjéhez a kérdésekkel, panaszokkal az innovaid.central@gmail.com e-mail címen 

lehet fordulni. A webáruház üzemeltetője törekszik a panaszok rugalmas kezelésére, az 

esetleges viták békés rendezésére. ezek sikertelensége esetén a megrendelő a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat. 

 

AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYOK MAGYARÁZATA 

1. Az adatokat Ön az IPR Stúdió Bt. részére adta meg. Az cég adatait az Átalános Szerződési 

feltételekben találja meg. 
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2. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok. Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott 

személyes adatokat dolgozzuk fel, ezek: név, cím és email cím. Nem közvetlenül Öntől és 

harmadik személytől nem szerzünk be adatot. 

3. Az Ön által megadott rendelési adatokon kívül semmilyen adatot nem dolgozunk fel Önnel 

kapcsolatban, így különösen nem az IP-címet, a weboldalon tett látogatás dátumát és 

időpontját, információk az internetes böngészőjét stb. 

4. Milyen céllal gyűjtjük és dolgozzuk fel a személyes adatait? Kizárólag szerződés-teljesítés 

céljából. Ügyfélkapcsolatot nem ápolunk, reklám és marketingtevékenységet nem végzünk, 

másoknak adatot nem adunk ki. 

5. Amint az az ÁSZF-ben is olvasható, adatot csak az Ön előzetes hozzájárulásával 

használhatnánk fel, de semmilyen ilyen tevékenységet nem végez cégünk. 

6. Személyes adatok továbbításra kerülnek harmadik feleknek? Nem. 

7. Mennyi ideig dolgozzuk fel az Ön személyes adatait? Személyes adatait kizárólag a 

közöttünk fennálló szerződéses viszony fennállta alatt dolgozzuk fel. A feldolgozás kizárólag 

a számviteli törvény által megkövetelt számla kiállítását jelenti. 

8. A személyes adatok biztonsága. Az Ön személyes adatai nálunk megfelelő védelemben 

részesülnek. A személyes adataihoz való jogtalan hozzáférés, illetve az azokkal való 

visszaélés kiküszöbölése érdekében a jogszabályoknak megfelelő műszaki és szervezeti 

jellegű intézkedéseket vezettünk be. 

9. Személyes adatai védelmével kapcsolatos jogai és kötelességei. Személyes adataival 

kapcsolatosan a jogszabályoknak megfelelően Ön különösen jogosult bármikor visszavonni az 

azok feldolgozására vonatkozó hozzájárulását, továbbá kérheti személyes adatai kijavítását 

vagy kiegészítését, joga van a feldolgozásuk korlátozását kérni, kifogást vagy panaszt emelhet 

személyes adati feldolgozásával szemben, joga van hozzáférni a személyes adataihoz, joga 

van a személyes adatai átadását kérni, jogosult tájékoztatást kapni személyes adatai 

védelméről, és bizonyos körülmények teljesülése esetén joga van egyes Önnel kapcsolatos 

személyes adatainak a törlését is kérni (azaz joga van kérni az „elfelejtését”). 

10. Módosítás, kiegészítés és javítás céljából megadott email címünkön veheti fel velünk a 

kapcsolatot. Emailen Kérheti, hogy küldjük meg Önnek a személyes adatait. 

11. Emailen kérheti személyes adatai törlését. 

12. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a személyes adatait jogellenesen dolgozzuk fel, joga van 

panasszal az Adatvédelmi Hivatalhoz fordulni. Kérjük azonban, hogy esetleges hibáinkkal 

kapcsolatosan először velünk egyeztessen. 

 

Szeged, 2013. április 6. 

 

 


