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Jelen webáruház Corner-Media Kft. webáruháza, az alábbi vásárlási feltételek és szabályozások erre 
vonatkoznak. A webáruházat használni csak a jelen feltételek elfogadása és betartása mellett lehet.

A szerződés és a Vásárlási Feltételek nyelve: magyar.

Melléklet: jelen Vásárlási Feltételek elválaszthatatlan része az Adatvédelmi és jogi nyilatkozat, mely az 
alábbi plublikus címen érhető el: http://www.dekorsarok.hu/adatvedelem-es-
jog valamint: http://www.polosarok.hu/adatvedelem-es-jog

1. A Vásárlási Feltételek alapfogalmai

Szolgáltató:

Cégnév: Corner-Media Kft.
Adószám: 25390061-2-43.
Közösségi, EU adószám: HU25390061.
Székhely: 1201 Budapest, Helsinki út 94-95.

Ügyfélszolgálat:
Tel.: 06 70 610 0210 (megrendelésekkel, szállítással, termékekkel kapcsolatban)
Tel.: 06 70 615 2934 (panaszkezelésre: SMS-ben küldje el panaszát vagy észrevételét, visszahívjuk!)
Mail: info /kukac/ dekorsarok /pont/ hu, rendeles /kukac/ dekorsarok /pont/ hu
Webhely, vásárlótér: www.polosarok.hu és www.dekorsarok.hu

Termék:

A weblapra feltöltött valamennyi termék (pl. ruházat), de a megrendelések egyedi összeállításokat, 
mintákat és színeket tartalmaz választható terméken, így megrendelésének tételei egyedi termékek, 
melyet az Ön kérésére mi készítünk el vagy gyártatunk le.

Termék ára:

A Szolgáltató által megadott eladási árak magyar forintban (HUF) értendőek, és tartalmazzák a 
mindenkor érvényes általános forgalmi adót. Valamint, minden esetben a termékek mellett feltüntetett 
bruttó fogyasztói ár! Az egyedileg összeállított termékek esetében a HUF fogyasztói ára a szerkesztőben a
(virtuális) kosrába tétel előtt és a megrendelés folyamán is látható.

Vásárló:

Aki a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatását igénybe veszi, a Szolgáltató internetes felületén 
regisztráltatja magát vagy e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol, illetve a Szolgáltató 
internetes felületét használja.
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Fuvarozó:

Ügyfeleinket a Szállítási feltételekben meghatározott szolgáltatók segítségével szolgáljuk ki.

Vásárlási Feltételek:

A webáruházban történő vásárlásra irányadó jelen vásárlási feltételek, melyet kiegészítenek a weblap 
egyértelmű útmutatásai. 

Regisztráció:

A vásárlás előtt de legkésőbb a rendelés lezárásakor kérjük, regisztrálja adatait. Az adatok helyességét 
jóváhagyás előtt ellenőrizheti, adatait módosíthatja, rendszerünkből adatainak törlését bármikor 
kezdeményezheti e-mailben.

Webáruházunk lehetőséget biztosít regisztráció nélküli vásárlásra is.

A webáruházunkban történő böngészéshez, a szöveges tartalmak vagy a termékek megtekintéséhez nem 
szükséges a regisztráció.

Megrendelés:

A Szerződés (adásvételi vagy szállítási szerződés) a Szolgáltató internetes felületén a Vásárlási Feltételek 
elfogadásával jön létre. A Szolgáltató internetes felületén való vásárlásnak nem feltétele a 
regisztráció, de a vásárlás jogszerű lebonyolításához szükséges személyes adatok (Név/Cégnév; E-mail; 
Telefonszám; Lakóhely/Székhely - Helység; Utca, Házszám; Irányítószám) megadása szükséges. A 
megrendelések akkor minősülnek leadottnak, amikor a Vásárló a weblap egyértelmű útmutatásait 
követve, az árukiválasztása után a ”Megrendelem és fizetési kötelezettséget tudomásul veszem ”gomb 
megnyomásával lezárja a megrendelés folyamatát.

A megrendelések leadása az áruház internetes felületének használatával megvalósuló elektronikus úton 
történhet, avagy a Kapcsolat menüpont alatti elérhetőségeken a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvételt 
követően faxon, e-mailen vagy levélben, ill. telefonon.

A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató a megrendelés szerinti úton küldi el a Vásárlók
részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül visszaigazolást küldünk. Amennyiben a visszaigazolás a
fenti határidőben nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól.A visszaigazolás 
tartalmazza a megrendelés pontos adatait, valamint a Vásárlási Feltételek adott időpontban, adott 
megrendelésre hatályos szövegét. Az elektronikusan megküldött visszaigazolás alkalmas arra, hogy azt a 
Vásárló tartós adathordozón rögzítse.

A rendelés leadása előtt a Vásárlónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására a 
módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt 
szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető, 
visszakereshető, az ügyfélszolgálattól elkérhető.

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a Vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja 
és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vásárló részére, a tájékoztatást 
követően legkésőbb 30 napon belül.



A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a 
regisztráció, illetve a megadott adatok adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat 
törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

2. A Vásárlási Feltételek tárgya és hatálya:

A Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatás Vásárlási Feltételeit azért adta ki, hogy ebben 
részletesen szabályozza az Internetes Vásárlási Szolgáltatással, illetve a Szolgáltató internetes felületének 
igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, az 
Internetes Vásárlási Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

A Vásárlási Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő 
jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

A szolgáltatással kapcsolatos lényeges hírekről, információkról és változásokról a Szolgáltató honlapján 
vagy elektronikus levélben megküldött hírlevelében ad tájékoztatást. A Szolgáltató a jelen Vásárlási 
Feltételeket egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen Vásárlási Feltételek új verziójának 
közzétételétől lépnek hatályba. A közzététel ezen az internetes felületen és a hozzá tartozó hírlevélben 
kell, hogy megtörténjen. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait továbbra is 
igénybe veszi, az a módosítás elfogadásának minősül. A Vásárlási Feltételek mindaddig hatályban 
maradnak, amíg a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást biztosítja.

A feltételek minden Vásárlóval szemben érvényesek és hatályosak. A Szolgáltató Internetes Vásárlási 
Szolgáltatásának használatával a Vásárló ezeket a szerződéses feltételeket feltétlenül és 
visszavonhatatlanul kötelezőnek ismeri el.

A Vásárlási Feltételek alapján a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatba lépő természetes személyek
is Vásárlónak minősülnek, és így a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatos tevékenységükért 
személyesen felelősek, függetlenül attól, hogy saját jelszóval azonosították magukat, vagy intézmény 
nevében járva kerültek kapcsolatba a Szolgáltató internetes felületével. Ha a Vásárló a Szolgáltató 
Internetes Vásárlási Szolgáltatásait igénybe veszi, az a jelen Vásárlási Feltételek elfogadásának minősül.

3. Szállítási feltételek

A Vásárló részére a megrendelt árut a Szolgáltató házhoz szállítja, ha megfelel a Vásárlási Feltételeknek.

A Vásárlót a Szolgáltató a Szállítási feltételekben meghatározott szolgáltatók segítségével szolgálja ki.

A megrendeléseket Magyarország egész területén házhoz szállítjuk, a megrendelés során megadott címre. 
Utánvételes díjfizetéssel kizárólag belföldi megrendeléseket áll módunkban elfogadni.

A futárszolgálattal történő szállítási határidő, a kiszállítási értesítést követő 24-48 órán belül történik.

Amennyiben házhoz szállítást kér, a szállítási határidő: a raktáron lévő termékek esetében 2-3 munkanap; 
ellenkező esetben értesítjük Önt a megadott e-mail címén vagy telefonszámán.

Házhoz szállítást Budapestre és vidékre egyaránt lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy 
akár a munkahely címe is, azaz Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható. A szállítási 
cím eltérhet a számlázási címtől is. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a vevő nagy 



valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában. A rendeléskor megadott szállítási címet 
utólag nem lehet módosítani!

Külföldi szállítási vagy számlázási cím esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szállítás és 
csomagolás speciális követelményeire figyelemmel a költségeket (fuvardíj, vám stb.), szállítás és 
csomagolás módját a Vásárlóval történő egyedi egyeztetés tárgyává tegye. Ezen egyedi tárgyalásra 
elektronikus levélben, vagy faxon kerül sor, és a feltételek elektronikus levélben vagy faxon kerülnek 
véglegesítésre, és visszaigazolásra a Vásárló felé.

Fontos információk a kiszállításhoz:

A megrendelő adatainak megadásakor egy olyan szállítási címet kell közölni, ahol a megadott szállítási 
napon (a rendelés befogadásától számított 4-5 munkanap) napközben, 8.00-18.00 között fogadni tudják az
utánvétes küldeményt!

A vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei a vásárlót terhelik.

• Amennyiben a rendelt termék valamelyike nincs raktáron, akkor a munkatársunk e-mailben vagy 
telefonon értesíti Önt arról, hogy melyik termékre kell várni és mikor várható a szállítás.

• Fontos megadni egy olyan telefonszámot is, ahol napközben akár cégünk, akár a posta munkatársai 
elérhetik Önt a csomaggal kapcsolatos bármilyen esetlegesen felmerülő nehézségek kezelése érdekében.

• Hétvégeken és ünnepnapokon nincs szállítás.

• Amennyiben valamilyen okból a megrendelő, illetve a feltüntetett címzett nem tartózkodik a megadott 
helyen a kiszállítás időpontjában, a futárszolgálat újra megkísérli a csomag kézbesítését. FONTOS! A 
futárszolgálat csak még egyszer kísérli meg újra a kiszállítást, ezután visszahozza a csomagot a 
feladónak.

• A rendelt termékeket a futárszolgálat szállítja el Önnek (GLS Hungary).

• A megrendelés teljesítésekor, a kiszállítás időpontjában a megrendelő vagy átvevő köteles a csomag 
sértetlenségét ellenőrizni, sérült csomag esetében a futárral közösen a csomagot tételesen ellenőrizni és a 
csomag felbontásáról készült jegyzőkönyvi elismervényt aláírni (a jegyzőkönyvben az esetleges 
hiányosságokat kötelezően fel kell jegyezni). Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem
áll módunkban elfogadni.

Garantáljuk, hogy minden esetben az Ön érdekeit tartjuk a legfontosabbnak. A rendeléseket gyorsan és 
precízen kezeljük. Néhány esetben a mi hibánkon kívül (pl. ha a megrendelő nem ad meg telefonszámot 
és több e-mailünkre sem válaszol) nem tudjuk a rendelést kellő sebességgel feldolgozni. Minden olyan 
esetet, amikor a rendelést a mi vagy a beszállítónk hibájából nem teljesítettük vagy rontottuk el, teljes 
rugalmassággal kezelünk vagy pénz visszafizetési garanciával élünk.

Szállítási módok:

Személyes átvétel: előre egyeztetett időpontban, munkanapokon, nyitvatartási időben a Szolgáltató 
átvételi pontján (Budapesten).



Utánvétes kiszállítás: futárszolgálat (GLS Hungary) segítségével történő utánvétes kiszállítást jelenti, 
mely során a megadott címre szállítják a megrendelt árut/árukat.

Az aktuális szállítási módokról és díjakról webáruházunkban tájékozódhat a Szállítás menüpontban. A 
szállítási módot Ön választhatja ki a megrendelés folyamán, melynek eredményét visszaigazoló e-
mailünk is tartalmazza.

Amennyiben utánvétes vagy valamely pontunkra történő kiszállítást választja, úgy adatait a 
szállítmányozó futárcégnek, ill. átvevőpontnak kiadjuk, melyhez Ön határozottan hozzájárul a rendelés 
teljesítése végett. Az így átadott adatokat az érintett cég, csak a tranzakció lebonyolításáig és a könyvelési
és adóügyi menetekhez használhatja fel.

4. Fizetési módok, feltételek

A fizetési módot a megrendeléskor lehet kiválasztani. Ha technikai okok miatt téves ár jelenik meg az 
oldalon, a megrendelést nem tudjuk elfogadni, és telefonon felvesszük a megrendelővel a kapcsolatot. Ha 
valamilyen okból telefonon nem tudjuk elérni a megrendelőt úgy e-mailben értesítjük.

Fizetési módok:

Készpénzes fizetés a futárnak: a megrendelés ellenértékét utánvéttel a házhoz szállítást végző futárnak 
kell kifizetni. Készpénzes fizetést maximum 500.000 Ft összegig fogadhat el a futár. Utánvétes fizetésnél,
a szállítási díj és a megrendelt termékek (áruk), szolgáltatások ellenértéke a csomag átvételekor a 
szerződött futárcég részére kerül átadásra.

Készpénzes fizetés személyes átvételnél: személyes átvétel esetén készpénzben történhet a megrendelés 
ellenértékének kiegyenlítése.

Banki előreutalással: előreutalással kiegyenlítheti a rendelés értékét, melyről számlát állítunk ki a 
megadott számlázási névre és címre.

Bankszámlaszámunk a Kapcsolat oldalunkon megtekinthető, valamint a rendelést visszaigazoló e-
mailben is megküldjük a Vásárló részére.

Banki átutalásnál minden esetben kérjük a közlemény rovatban hivatkozásként a rendelés sorszámát 
szíveskedjen feltüntetni!

5. Biztonság, felelősség korlátozás

A Szolgáltató a szerverén történő manipulációk megakadályozása céljából folyamatosan figyeli a 
szervert. Ha manipulációt észlel, a lehető legrövidebb időn belül kapcsolatba lép a Vásárlóval, s ha az eset
összes körülményei nem indokolják a szolgáltatás előzetes értesítés nélküli felfüggesztését, a kapcsolatba 
lépéstől számított 5 napos határidőt biztosít a helyzet megoldására.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes felületen nem a Szolgáltató által elhelyezett 
információk tartalmáért és hitelességéért.

A Szolgáltató nem felel a közvetlen, közvetett, előre nem látható vagy következményes károkért, illetőleg
az elmaradt haszonért, ideértve többek között az adatvesztésből, programok elvesztéséből, üzlet-, illetve 



jóhírnév-vesztésből eredő károkat, valamint a Szolgáltató internetes felületének és Internetes Vásárlási 
Szolgáltatásának használatából vagy e használat meghiúsulásából fakadó mindenfajta kárt és veszteséget; 
a Szolgáltató semmilyen körülmények között sem felel a közvetlen ellenőrzési körén kívül eső okból 
bekövetkező károkért.

6. Csere, elállás, kivétel

Csere:

Amennyiben a megrendelt termék bármilyen okból nem megfelelő és a vásárló cserét kér, akkor a 
visszaküldés és az újbóli postázás költsége is a vásárlót terheli. Csere az átvételtől számított 14 napon 
belül kérhető az Elállás feltételei szerint (sértetlen csomagolásban).

Csere esetén nem alkalmazható az esetleges akciós vagy ingyenes kiszállítás! Amennyiben a vásárló eláll 
a vásárlástól és ingyenes volt a kiszállítás úgy a szállítási díj a vevőnek kiszámlázásra kerülhet.

Elállás:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. 
rendelet 1. melléklete alapján az alábbiak szerint tájékoztatom elállási jogáról.

Ön a 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Ha Ön elállási jogával élni kíván, 
elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni faxon, elektronikus úton, postai 
úton vagy telefonon a Szolgáltató fenti, illetve Kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségei 
valamelyikére. Ez alól kivételt képeznek a lent megjelölt termékek, termékkörök. Elállás esetén az eredeti
számlát is vissza kell juttatnia.

Az elállási határidő:

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, 
amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.;

b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön 
által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;

c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a 
fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Elállás a céljából felhasználhatja a következő nyilatkozat-mintát is:

”Címzett: 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló 

szerződés tekintetében: 

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja: 

A  fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása:



Kelt:”

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási 
nyilatkozatát.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának 
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi 
ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt 
merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási 
módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; 
e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ön köteles számunkra a terméket vagy termékeket, valamint az eredeti számlát, indokolatlan késedelem 
nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy 
átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék 
visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg eredeti állapotában vissza nem kaptuk a terméket.

Figyelem! A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt, az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban 
felmerült költségeket, valamint a szállítások költségeit.

Pénz visszafizetés kizárólag személyesen, vagy banki átutalással történik.

Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Kivétel:

Az elállási jog és csere alól kivételt képeznek az egyedileg elkészített termékek, így amennyiben a 
termék a Vásárló kéréseinek megfelelően lett elkészítve, akár e-mailben vagy a webáruházban 
leadott rendelésről legyen is szó (kiemelten a póló és termék szerkesztőt), úgy a terméket 
visszaküldeni és a vásárlástól elállni nincs lehetőség! Jelen kivétel csak az egyedileg elkészített vagy 
feliratozott, mintával ellátott termékeket érintik. Amennyiben a termék nem rendelkezik felirattal 
vagy egyéb mintával úgy a rendes elállási jog 14 nap.

7. Jótállás, szavatosság

A megrendelés teljesítésekor, a kiszállítás időpontjában a megrendelő vagy átvevő köteles a csomag 
sértetlenségét ellenőrizni, majd az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően vagy ennek elmulasztását 
követően a hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, valamint rajtunk kívülálló hibákért - legyen az nyomdai vagy 
technikai - felelősséget nem vállalunk.

Szolgáltató fenntartja a jogot az akciók előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére.

Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a webáruházban.



Szolgáltató webáruházán található termékek általában raktáron vannak. Ha a megrendelés után mégis 
kiderül, hogy a termék nincs raktáron, Szolgáltató felveszi a vásárlóval a kapcsolatot, a megrendelés 
módosulhat, vagy a kifizetett összeget visszatérítjük. Az ebből adódó mindennemű kártérítést elutasítjuk 
és nem vállaljuk.

A Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. 
rendelet3. melléklete alapján az alábbiak szerint tájékoztatom a kellékszavatosságról, a 
termékszavatosságról és a jótállásról. Ön a termék nem látható, rejtett hibája esetén a Szolgáltatóval 
szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A teljesítéstől 
számított hat hónap eltelte után Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés 
időpontjában is megvolt. A kellékszavatosság csak a rendeltetésszerű használat és tisztítás mellett 
érvényesíthető!

8. Panaszkezelés

Fogyasztói panaszügyintézés faxon, elektronikus úton, postai úton vagy telefonon történik, a Szolgáltató 
fenti, illetve Elérhetőség menüpontban megadott elérhetőségein.

Az ügyfélszolgálat a következő időszakokban áll a Vásárlók rendelkezésére: Munkanapokon 10 és 16 óra 
között.

Ha a panaszára adott válasszal nem elégedett, a következő szervekhez fordulhat:

Békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet
310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 
488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131.

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség elérhetősége: cím: 1052 Budapest, 
Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144., telefonszám: +36 (1) 328-0185, telefax: +36 (1) 
411-0116.

Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.

Vásárló és Szolgáltató kölcsönösen megállapodnak abban, hogy esetleges panaszaikat a másik féllel 
békés úton rendezik, azt nem publikálják, a panaszkezeléshez első körben igénybe veszik a Budapesti 
Békéltető Testület békéltető szolgáltatását.

9. Adatkezelés, adatvédelem, adatbiztonság

Szolgáltató áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak 
ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. 
Szolgáltató semmilyen módon nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy 
direkt, vagy indirekt, ami Szolgáltatóhoz vagy webáruházához való csatlakozás során vagy miatta 
következett be. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait 
a behatolóktól. Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely 
résztvevő rovására történt csalás miatt. Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a 
szabályokat, Szolgáltató szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, megrendelését, vásárlását
és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.



A fenti adatok megadásával a Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Vásárló által 
megadott adatokat az Internetes Vásárlási Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, illetőleg ezen célból 
kezelje, hozzájárul továbbá ahhoz, hogy részére a Szolgáltató személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, 
reklám anyagokat küldhessen, összegyűlt statisztikai adatokat egyedi azonosításra alkalmatlan módon 
megőrizzen, és felhasználjon, tiszteletben tartva és óvva a személyiségi jogokat. A Vásárló általi 
adatmegadás önkéntes.

A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatok kezelése során minden esetben az adatkezelésre vonatkozó 
mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint jár el (jelenleg az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény).

A részletes adatvédelmi tájékoztató az alábbi internetes címen érhető el, melyet Vásárló maradéktalanul 
elfogad jelen Vásárlási Feltételekkel együtt: http://www.dekorsarok.hu/adatvedelem-es-
jog valamint: http://www.polosarok.hu/adatvedelem-es-jog

10. Joghatóság, hatáskör, illetékesség, alkalmazandó jog

A Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen jogviszonyból esetlegesen keletkező vitás kérdéseiket 
békés úton, tárgyalással kívánják rendezni, amennyiben azonban ez nem vezet eredményre, kikötik a 
Magyarország Bíróságainak joghatóságát, azon belül - hatáskörtől függően - a Budapesti XIII. Kerületi 
Bíróságot.

Az Szerződő felek egymás közötti jogviszonyában az irányadó jog - anyagi és eljárásjogi tekintetben 
egyaránt - a magyar jog.

11. Egyéb tudnivalók

A Szolgáltató webáruházán történő megrendeléssel minden Vásárló kijelenti, hogy elfogadja a jelen 
üzletszabályzatot, a Vásárlási Feltételeket és tisztában van a rendelés menetével valamint elfogadja és 
megértette a webáruház Adatvédelmi és jogi nyilatkozatát is. A megrendelést csak akkor tudjuk 
elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a megrendelő adatainak regisztrációjakor és a 
megrendeléskor az oldalon található mezőket maradéktalanul, valós adatokkal kitölti. Ennek 
elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért Szolgáltató 
felelősséget nem vállal.

A www.dekorsarok.hu és a www.polosarok.hu weboldal bármilyen része, így a képi és szöveges 
tartalmak is kizárólag Szolgáltató, a webáruház üzemeltetőjének előzetes, írásos hozzájárulásával, 
és a forrás megjelölésével használhatók fel! Az írásos engedély nélkül felhasznált tartalmak 
használatáért Szolgáltató polgári peres úton érvényesíti jogait, hátrányait és kárát az érintetekkel 
szemben. Ugyanígy Szolgáltató előzetes, írásos hozzájárulása szükséges az oldalra mutató link 
létrehozásához is: link kihelyezése történhet Szolgáltató felkérésére, e-mailben is.

Jelen dokumentum, az alábbi internetes címről böngésző segítségével könnyen letölthető és archiválható: 
http://www.dekorsarok.hu/aszf.pdf

http://www.dekorsarok.hu/aszf.pdf
http://www.polosarok.hu/
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http://www.polosarok.hu/adatvedelem-es-jog
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Adatvédelem, Adatvédelmi szabályzat, GDPR

Bevezető
 
Corner-Media Kft. (1201 Budapest, Helsinki út 94-95.) (a továbbiakban Webáruház Tulajdonos vagy 
Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi 
tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával, a webáruház működtetésével 
kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott 
rendelkezéseknek.
Jelen tájékoztató hatálya Szolgáltató weblapján (www.dekorsarok.hu valamint www.polosarok.hu) és 
aldomainjein történő adatkezelésre terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a 
következő weboldalról: www.dekorsarok.hu/adatvedelem-es-jog 
valamint: www.polosarok.hu/adatvedelem-es-jog
Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.
Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 
jogszabályokkal.

Definíciók:

• személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó adat, információ; pl. 

név, cím, telefonszám; GPS adat vagy egyedi azonosító - akár egy vagy több adattal egybefüggően 
azonosítható a pontos személy;

• adatkezelő: jelen webáruház, honlap tulajdonosa (Webáruház Tulajdonos vagy Szolgáltató), 

elérhetősége: Corner-Media Kft. 1201 Budapest, Helsinki út 94-95. Tel.: 06 70 610 0210

• adatkezelés: a személyes adatokat automatizáltan vagy manuálisan végzett művelet vagy műveletek 

összessége (pl. tárolás, feldolgozás, továbbítás, megsemmisítés);

• adatfeldolgozó: az a természetes (pl. vevő) vagy jogi személy (pl. cég), közhatalmi szerv vagy bárki 

más aki/amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

• harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, amely nem azonos az érintettel és 

az adatkezelővel vagy felhatalmazottaikkal;

• adatvédelmi incidens: olyan biztonsági kockázat, melynek során a személyes adatok harmadik fél 

birtokába kerülhetnek, ide tartoznak továbbá a jogellenes adatmegsemisítések, elvesztések, 
jogosulatlan adatközlések is;

• álnevesítés: a személyes adatok olyan történő módosítása, mely lehetetlenné teszi a személy 

beazonsítását, így a rendelkezésre álló adatok egyikéből sem és bármely együtteséből sem azonosítható
az adatközlő személye (akár természetes személy, akár jogi személy vagy szervezet);

• Általános Adatvédelim Rendelet vagy GDPR: az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 

(EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről.



 
További fontos információk:

• az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése (számlázás, szállítás, kézbesítés, a teljesítéshez 

szükséges egyeztetések céljából);

• az adatkezelés jogalapja: távollévők között létrejött szerződés (lásd.: ÁSZF) és Adatvédelmi 

szabályzat;

• az érintettek köre: online vásárlók vagy adataikat önként megadó felhasználók;

• az érintettekre vonatkozó adatok: név, számlázási és szállítási cím (irányítószám, település, közterület, 

házszám, telefonszám), e-mail cím;

• az adatok forrása: internet, online kitöltött űrlapok, polosarok.hu és dekorsarok.hu, elektronikus 

levelezés (e-mail);

• az adatok kezelésének időtartama: legfeljebb két év (a számlákon pedig, amíg az erre vonatkozó 

törvények előírják);

• a továbbított adatok fajtája: kiszállítás esetén a GLS Hungary (mely a General Logistics Systems B.V., 

Amszterdam leányvállalata) (röviden: GLS), a megrendelések teljesítése érdekében; GLS adatvédelmi 
tájékoztató itt...  GLS elérhetőség és ügyfélszolgálat itt.

• az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó neve és címe: Corner-Media Kft., címe: 1201 Budapest, 

Helsinki út 94-95.

• az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege: online űrlapokon keresztül, önként történik az 

adatszolgáltatás és web alapú adatfeldolgozás történik, mely adatokat adatbázisban tárolunk, harmadik 
fél számára hozzá nem férhető adatbázisban, kivéve a webtárhely és szerver szolgáltatót.

Irányelv

A dekorsarok.hu és polosarok.hu weboldal üzemeltetője, Corner-Media Kft. (a továbbiakban Webáruház 
Tulajdonos) létrehozta azokat az adatvédelmi elveket, melyek alapján a lehető legdiszkrétebben és 
legbiztonságosabban - és a hatályos törvényeknek megfelelően - védi a látogatók és a vásárlók személyes 
adatait. Ennek megfelelően biztosítj a kedves látogatóikat arról, hogy a vásárláshoz vagy regisztráláshoz 
vagy hírlevél feliratkozáshoz szükséges adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki, kivéve, ha erről az 
illetékes bíróság vagy hatósági szerv másképp nem rendelkezik.

Regisztrációs adatok

A Webáruház Tulajdonos tiszteletben tartja a Webhelyet látogató felhasználók személyes adatainak 
védelmét biztosító jogait. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján Ön eldöntheti, hogy mely adatait adja 
meg a jelen Webhelyen. A Webáruház Tulajdonos az Ön, a jelen Webhelyen megadott adatait az itt 
foglaltaknak megfelelően kezeli. Az Ön adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. Személyes adatainak 

https://gls-group.eu/HU/hu/gls-elerhetoseg
https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat
https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat


megadásakor Ön felhatalmazza a Webáruház Tulajdonos-t, hogy az Ön által megadott adatokat a jelen 
adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználhassa. A Webhelyre történő regisztrációval Ön 
egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Önnek a Webáruház Tulajdonos a Webhely témájába
illő értesítőket küldhessen, az Ön ezen hozzájárulása önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában 
történt. A Webhely kialakításakor arra törekedtünk, hogy a jelen Webhelyen elérhető Tartalmak, termékek 
és szolgáltatások legnagyobb része az Ön személyes adatainak megadása nélkül is elérhetők legyenek. 
Jelen adatvédelmi nyilatkozat a Webhely oldalairól közvetlenül, bármikor elérhető. 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat mind a személyes, mind a nem személyes adatok gyűjtésére (pl. személytől
független látogatottsági statisztikák készítésére felhasznált adatok) vonatkozik. 

Önnek jogában áll korlátoznia vagy megtiltania azt, hogy a jelen Webhelyen megadott személyes 
adatait a Webáruház Tulajdonos felhasználhassa, rögzíthesse. Önnek jogában áll a Webáruház Tulajdonos-
tól azt kérnie, hogy személyes adatait a Webhelyről törölje. Ez irányú kéréseit kérjük a Webhely 
kapcsolatfelvételi oldalon megtalálható e-mail címen, vagy az online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül 
jelezze felénk.

A Webáruház Tulajdonos harmadik féllel nem osztja meg a jelen Webhelyen keresztül önkéntesen 
megadott személyes információkat az adat tulajdonosának az engedélye nélkül. Kivételt képeznek ez alól 
a mindenkori jogi szabályozásból fakadó kötelező adatszolgáltatások (kormányzati hatóságoknak, 
idézésnek, bírósági végzésnek megfelelő kötelezettség, stb. esetén). 

A Webhely tartalmazhat olyan elemeket, amik a látogatóktól ismerőseik adatait (nevüket, becenevüket, 
esetleg e-mail címüket) kérik el. Ezen megadott, személyes adatnak minősülő adatokra is vonatkoznak az 
itt foglaltak; ezen adatok is a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat védelme alatt állnak. 

Az önkéntesen megadott adatokat, ha az adatok megadásának helyén a jelen Webhelyen ez külön nem 
került meghatározásra, akkor a Webáruház Tulajdonos a következőkre és csakis az itt felsoroltakra 
használhatja fel: a Webáruház Tulajdonos hírleveleire való feliratkozás meghívására (automatikus 
hírlevélküldésre nem), a Webáruház Tulajdonos termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos promóciós 
célú üzenetek küldésére, illetve a Webáruház Tulajdonossal üzleti kapcsolatban álló harmadik felek 
termékeit és szolgáltatásait ajánló promóciók küldésére (az adatok átadása nélkül).

Regisztrációs adatbázis:

A Webáruház Tulajdonos a regisztrációs adatbázisban a felhasználói nevet, az érintett jelszavának 
titkosított hash kódját, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, a regisztráció 
időpontját, regisztrációkori IP címét kezeli. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az 
azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz. A Webáruház Tulajdonos továbbá ideiglenesen 
rögzíti regisztrációs adatbázisában az egyedi regisztráció nélküli vásárlást megvalósító felhasználó e-mail 
címét és megadott számlázási és szállítási adatait (név, szállítási cím, telefonszám), mint tranzakciós 
adatokat, ameddig a felhasználó megrendelését nem teljesíti valamint plusz két év - kivéve ha felhasználó
kéri az adatai törlését vagy álnevesítését. Az adatok kezelésének jogalapja a Felek közötti szerződés, 
ÁSZF.
A felhasználók megismerése, a szolgáltató tevékenységének könnyebbé tétele, a hírlevél, egyéb direkt 
marketing célú megkeresés és a szolgáltatások személyre szabása érdekében további adatok az érintett 



hozzájárulásán alapulva megadhatók: hol hallott először a webáruházról, operációs rendszere, 
böngészőjének típusa, rendszeresen felkeresett e-kereskedelmi oldalai és érdeklődési körei.
Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e e-mail hírlevelet vagy sem, és ha 
kért, milyen tartalmú hírlevelet kért, hogy hozzájárult-e ahhoz, hogy a Webáruház Tulajdonos direkt 
marketingcéllal megkeresse (például telefonon, SMS-ben, valamint e-mail, vagy postai küldemény útján).
A direkt marketing célú adatkezelést külön pont tárgyalja.
A megadott adatok többségének módosítását a honlapokon el lehet végezni. Az adatok esetleges törlését a
felhasználó ügyfélszolgálatunktól bármikor kérheti. Az adatok törlése akkor kezdeményezhető, ha a 
felhasználónak nincs tartozása a Webáruház Tulajdonos felé. Ez esetben személyes adatok (tovább) 
kezelése szerződés teljesítése és a Webáruház Tulajdonos jogos érdekében történik. Ez esetben a 
számlázási adatokkal kapcsolatos adatkezelés kötelező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § 
(2) bekezdése alapján 8 évig. A számlázási adatok kezelésének a jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.

Adatbázis elérése:

A vásárlói és regisztrációs adatbázis az Invitel szervertermében található, mely adatok védelme érdekében
- mind fizkailag, szoftveresen és hardveresen - a Webáruház Tulajdonos és a Szerver üzemeltető megtesz 
mindent a tőle elvárható szinten; valamint a legjobb tudása szerint.

Az adatokhoz az alábbi szolgáltatók férhetnek hozzá adatmentés, archiválás, biztonsági frissítések során, 
de azokat nem használhatjá fel saját céjaik érdekében; valamint harmadik félnek nem adhatják ki (utóbbi 
alól kivételt képez ha a hatóságok erre jogilag megalapozottan felszólítják őket):

Tárhelyszolgáltató:

Név: Vereb Gábor E.V., 50583933

Székhely címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 20.

Adatbázis hozzáférés indoka: szerver üzemeltetés, világháló portál infrastruktúra 
üzemeltetés

Szerver terem üzemeltető:

Név: Invitel Távközlési Zrt.
Székhely címe: 2040 Budaörs, Edison u. 4.
Postai levelezési címe: 2101 Gödöllő, Pf. 407.
Adatbázis hozzáférés indoka: szerver- és szerverterem üzemeltetés, világháló portál 
infrastruktúra üzemeltetés
Ügyfélszolgálat, elérhetőség: https://www.invitel.hu/ugyfelszolgalat/

 

Cookie-k rögzítése

A Webhely a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát 

igényelhetik. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve 

vannak, akkor és csakis akkor a cookie-k használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató 

böngészője ment le a látogató számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a Webhely 



által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a Webhely ezeken 

keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a jelen 

Webhelyen megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a 

Webhely kényelmesebb böngészéséhez és a bejelentkezés használatához, a cookie-k használatát a 

felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja. A Webhely egyes szolgáltatásai és Tartalmai 

ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és Tartalmak

olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulhat, hogy nem lesznek 

elérhetőek vagy nem működnek megfelelően.

Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk. A Webáruház 

Tulajdonos a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a 

titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy 

megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását.

A Webhely tartalma   

 A Webhelyen található Tartalmak kizárólag tájékoztató jelleggel kezelendők. A Tartalmak jóhiszeműen 

kerültek feltöltésre; a Tartalmakra, azok pontosságára, teljességére Webáruház Tulajdonos nem vállal 

garanciát. Webáruház Tulajdonos és annak alkalmazottjai nem vállalnak felelősséget a jelen Webhely 

Tartalmai alapján keletkezett közvetlen, vagy közvetett károkért, profitkiesésért. A Webhely tartalmazhat 

olyan hivatkozásokat (hiperlinkeket), amelyek más webhelyekre mutatnak, ezek a Webáruház Tulajdonos 

független harmadik felek birtokában lévő webhelyek, ebből adódóan a Webáruház Tulajdonos nem vállal 

semmilyen felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért, az azokon keresztül elérhető termékekért, 

szolgáltatásokért.

Bankkártyás fizetés

Jelenleg On-Line áruházunkhoz nem tartozik bankkártyás szolgáltatás, így látogatóink nem tudnak 

bankkártyával számlát kiegyenlíteni. Felhívjuk figyelmüket, ha bankkártyás fizetésre felszólító ajánlatot 

kap a nevünkben, azonnal jelezzen felénk az ügyfélszolgálati elérhetőségeinket, mert ilyen felszólítást 

semmilyen körülmények között sem küldünk ki ügyfeleinknek. Természetesen ezen felszólításnak ne 

tegyen eleget, mert felmerülhet a csalás gyanúja. 

Amennyiben Webshop szolgáltatásunknál elérhető lesz a bankkártyás fizetési mód, azt közleményben 

tudatjuk kedves látogatóinkkal, vásárlóinkkal.

A regisztráció megszüntetése

Természetesen lehetővé tesszük látogatóink, vásárlóink számára a regisztráció és az azzal járó előnyök 

visszamondását, melynek módja a következő:

Az elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb 

elérhetőségeink valamelyikén kérjük jelezze ez irányú szándékát.

Ezek után kérésére töröljük minden adatát rendszerünkből, arról másolatot nem készítünk és 

megszüntetjük Ön felé az összes direkt kommunikációs csatornát.

Regisztrációs adatok megújítása



Rendszerünk lehetőséget ad adatainak változása esetén annak javítására.

Az adatok megváltoztatásra belépés után kerülhet sor a fiókja profil oldalán. Vagy adatmódósítási igényét 

jelezze felénk elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb 

elérhetőségeink valamelyikén és mi javítjuk adatait.

 

Statisztikák és elemzések készítése

A külső szolgáltatók - elemző vagy chat programok - a Corner-Media Kft. által kezelt személyes 
adatokhoz nem férnek hozzá, a Webáruház Tulajdonos kizárólag aggregált, nem személyes adatok 
elérhetőségét biztosítja. Elérhetőségük: https://www.google.com

Adattovábbítások

Az adatkezelő, azaz a Webáruház Tulajdonos a megrendelések teljesítésének céljából továbbíthatja a 
felhasználók vagy vásárlók személyes adatait is az itt rögzített feleknek: természetes- vagy jogi 
személyeknek. Törvényrendelet vagy hatósági felszólítás alapján jogi szervezeteknek hatóságoknak is 
továbbíthatóak az adatok - az adatvédelmi és a személyes adatok védelméről szóló jogaszbályok betartása
mellett.

A Webáruáház Tulajdonos az alábbi alvállalkozói részére továbbítja a felhasználók személyes adatait, a 
megjelölt céllal:

Adatkezelő neve: GLS Hungary (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-
Logisztikai Kft.)
Címe: H-2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., 
Továbbított adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, postaszolgálattal kapcsolatos 
adatok (csomag tartalma, értéke, súlya stb.)
Adattovábbítás célja: csomagkézbesítés 

Adatkezelő neve: eLogisztika Csomagpont
Címe: 1067 Budapest, Podmaniczky u. 43.
Továbbított adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, számlázással kapcsolatos adatok
Adattovábbítás célja: csomagátadás 

 
Kapcsolatfelvétel

A név, e-mail cím, telefonszám és az üzenet elküldésével a honlapokon található űrlap segítségével, vagy 
e-mail útján lehet a Webáruház Tulajdonossal felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket a Webáruház 
Tulajdonos csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja. Az 
adatkezelés célja az ügyféllel való kapcsolattartás, tájékoztatás, amelynek jogalapja a szerződés 
teljesítése. 

Incidens bejelentés

Amennyiben adatkezelési incindes vagy adatszivárgás feltételzhető vagy akár történt, kérjük hogy azt 
jelezze írásban ügyfélszolgálatunkon, az alábbi adatok megadásával: A bejelentő neve és elérhetősége, az 
incidens helye és ideje, az incidens leírása, az érintett adatok fajtájsa és köre.



Tájékoztatás az érintettek jogairól

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés 
megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
Ennek a jognak a biztosítása érdekében is hoztuk létre jelen Adatkezelési Tájékoztatót. 
 
Hozzáféréshez való jog 
 
A felhasználó kérheti a Webáruház Tulajdonost, hogy:
• erősítse meg személyes adatainak kezelését;
• biztosítson másolati példányt az adatkezelés tárgyát képező szamélyes adatokhoz;
• nyújtson további tájékoztatást személyes adataira vonatkozóan, így különösen arra vonatkozóan, hogy 
milyen adatokkal rendelkezik, az adatkezelés céljairól, kivel osztja meg ezeket az adatokat, illetve, hogy 
továbbítja-e ezeket az adatokat külföldre, továbbá, hogy milyen módon védi ezeket az adatokat, meddig 
tárolja az adatokat, milyen módon és formában tud panaszt tenni, és végül, hogy honnan szerezte mega 
felhasználó adatait, amennyiben az erre vonatkozó tájékoztatást a
jelen pont szerinti értesítést megelőzően még nem bocsátottuk a felhasználó rendelkezésére.  
 
Helyesbítéshez való jog
 
A felhasználó kérheti, hogy a Webáruház Tulajdonos helyesbítse, ill. egészítse ki a pontatlanul vagy 
hiányosan szereplő személyes adatait. A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt Webáruház Tulajdonos 
megvizsgálhatja az érintett adatok pontosságát.

Törléshez és korlátozáshoz (zároláshoz) való jog

A felhasználó vagy az érintett jogi személy kérheti személyes adatainak törlését vagy adatai kezelésének 
zárolását (pl. a célok teljesültek, visszavonja hozzájárulását, tiltakozik, az adat törlését jogszabály írja 
elő). Webáruház tulajdonos nem köteles teljesíteni a kérést, ha személyes adatának kezelése az alábbi 
okokból szükséges és indokolt:
 • a jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés miatt; vagy
 • a jogi igények előterjesztése vagy védelme érdekében.
A felsoroltakon kívül is előfordulhatnak olyan esetek, amelyek során Webáruház Tulajdonos jogosult 
megtagadni a felhasználó személyes adatainak törlésére vagy zárolására vonatkozó kérését.

Az érintett tájékoztatása az esetleges adatvédelmi incidensről
 
Ha esetlegesen a személyes adatokat érintő incidens bizonyítottan bekövetkezne és valószínűsíthetően 
magas kockázattal járna a felhasználók jogaira és szabadságaira nézve, akkor Webáruház Tulajdonos 
vállalja, hogy az adatvédelmi incidensről az érvényes adatvédelmi előírásoknak megfelelő módon és 
tartalommal, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet és az adatvédelmi hatóságot.
 
Panasztételhez való jog



Adatkezelést érintő panasszal felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat [és kukac] naih [és pont] hu
 
Bírósági jogorvoslathoz való jog
 
A felügyeleti hatósággal szemben: A felhasználó jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá 
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik
a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos 
eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
 
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben: A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a 
felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. A rendelkezésre álló 
közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok - köztük a felügyeleti hatóságnál történő 
panasztételhez való, jog - sérelme nélkül, minden érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése 
szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e 
rendelet szerinti jogait.
 

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat, szövegeket, írásokat 
szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes 
oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot 
meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen 
weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb 
alkotásait tartalmazhatja még: Telegdi Péter (E.V.).
 
A szerzői jogok megsértése miatt fellépő anyagi és eszmei kárt a jogsértő köteles a felszólítást követő 8 
naptári napon belül Forintban megfizetni Webáruház Tulajdonos részére. A szerzői jogok értéke az 
alábbiak alapján kerül megállapításra:
 - Szöveges tartalom: min. 100.000 Forint/A4-es oldal, azzaz minimum egyszázezer forint oldalanként 
(Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, normál betű és sortávval, címmel, oldalszámmal 
ellátva).
 - Képi anyag: min. 200.000 Forint/kép, azaz minimum kétszázezer forint képenként vagy mintánként.

A látogatókra, vásárlókra nézve:
 
A látogató vagy vásárló, kijelenti, hogy az általa feltöltött képek licensz jogaival rendelkezik, azok 
használatának jogait birtokolja és azokat törvényesen használja a megrendelés leadásakor. A látogató vagy



vásárló kifejezetten kéri Szolgáltatót, hogy az általa feltöltött képeket, feliratokat helyezze el a 
termékeken; azok jogdíjait vásárló vagy Megrendelő biztosítja (utánajár, ha szükséges befizeti vagy 
megvásárolj, megszerzi a szükséges jogdíjakat).

Általános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. 
Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és 
szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- 
vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges 
következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön 
megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház 
Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az 
adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe 
kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a 
rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen 
esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó 
tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, 
tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat 
harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk 
vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén 
használhatja!

Jelen dokumentum, az alábbi internetes címről böngésző segítségével könnyen letölthető és 
archiválható: http://www.dekorsarok.hu/aszf.pdf

Kelt: Budapest, 2018.05.25.

Corner-Media Kft.
1201 Budapest, Helsinki út 94-95.
06 70 610 0210

http://www.dekorsarok.hu/aszf.pdf
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