Általános Szerződési Feltételek
1.Előszó
Comech Media Kft. (2112 Veresegyház, Csokonai utca 94 ., Cg.sz.: 13 09 188348,
adószám: 26086620-2-13, mint a http://ezmailer.hu ( a továbbiakban: honlap, portál) honlap
üzemeltetője (a továbbiakban: üzemeltető, vagy szolgáltató) az alábbiak szerint adjuk közre
a honlap adatkezelési gyakorlatára vonatkozó elvek, és szabályok összességét, mely által
teszünk eleget az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdésében foglalt követelménynek.
A regisztrációval vagy a Megrendelő lap kitöltésével a Felhasználó elismeri, hogy
 18. életévét betöltött és cselekvőképes személy
 és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós
személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál
2. A szolgáltatás díja, fizetési feltételek
A pontos előfizetői csomagok és a bennük szereplő funkciók és korlátozások mindenkor
esedékes díjai a www.ezmailer.hu című weblapon érhetők el. A Megrendelő különböző
csomagok közül választhat, mindegyik csomag fő jellemzőkkel rendelkezik: a csomag
db/küldhető e-mailek számával, illetve a csomag díjának lehetséges fizetési lehetőségekkel.
3. Adatkezelési módok
Hírlevelek: A honlapon regisztrált érintette a megfelelő opció kijelölésével hozzájárulhat
ahhoz, hogy az Üzemeltető reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor
megadott elérhetőségein megkeresse. Ennek keretében az érintett személyes adatai közül a
küldemények eljuttatásához szükséges személyes adatok kezeléséhez hozzájárul. Az
Üzemeltető biztosítja az indokolás nélküli, ingyenes leiratkozás jogát. Az adatok kezelése a
regisztrációtól a törlésig terjedő időben történik. Az adatok megismerésére jogosult
lehetséges adatkezelők személyére, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak
ismertetésére a jelen szabályzat általános megállapításai vonatkoznak.
Sütik (cookie-k)
A weboldal a honlapja használata során a látogatóktól „jelszóval védett munkamenethez
használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”-at
használ amelyekhez kapcsolódó egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok adatok
kezeléséhez nem kér előzetesen hozzájárulást az érintettektől. Az adatkezelés célja a
felhasználók azonosítása annak érdekében, hogy vaz Üzemeltető a honlapon végzett
tevékenységüket nyomon követhesse, bevásárlókosaruk tartalmát nyilvántartsa. Az
adatkezelést a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig végzi az
Üzemeltető. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személyére, az
érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetésére a jelen szabályzat általános
megállapításai vonatkoznak azzal, az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a
böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai
alatt.
4. Előfizető adatkezelése
Adatot csak meghatározott célból lehet kezelni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az
Előfizető által feltöltött, tárolt, kezelt illetve rendszerezett adatokért, azt a Szolgáltató nem
látja, nem kezeli, különböző adatbázisokat nem köt össze. Az Előfizetőnek személyesen kell
megfelelnie az adatvédelmi jogszabályok előírásainak.
Az Előfizető által a Szolgáltató rendszerébe feltöltött és tárolt adatok tekintetében a
Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

évi CXII. törvény szerinti adatfeldolgozónak minősül, így az érintett adatkezelések
jogszerűségéért az Előfizetőt terheli a felelősség.
5. Szolgáltató adatkezelése
Szolgáltató az Előfizető által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes felhasználók azonosításához,
illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben, a
jogszabályban meghatározottak szerint használja fel.
Az Előfizető személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a
Szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Szolgáltató által végzett
adatkezelésre a jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak.
Az Előfizető adatai abban az esetben adhatók át harmadik személy számára, ha:


számlatartozása miatt a Szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az Előfizető
ellen, illetőleg az Előfizető tartózkodási helye ismeretlen



az Előfizető kárt okoz, kár okozását kísérli meg, a Szolgáltatót megtévesztette vagy a
megtévesztésére törekszik (így különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum

nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy érvénytelen)
Az adatkezelés időtartamának lejártával az Előfizető személyes adatait a Szolgáltató az
érintettel történő beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles.
A Szolgáltató a szerződés megszűnését követően, a megszűnés dátumától számított 30
napon belül köteles az Előfizető kezelésében lévő személyes adatokat számítástechnikai
rendszereiből, adathordozóiról visszavonhatatlanul törölni, valamint ennek megtörténtét
igazolni az Előfizető felé.
6. Jótállási feltételek, kártérítés kizárása
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás használatából adódó, vagy azzal
kapcsolatos semmiféle kárra, különös tekintettel a közvetett károkra, mint az elmaradt
haszon, bevétel. Nem támasztható kártérítési igény a Szolgáltatóval szemben a rendszer
meghibásodása, vagy előre be nem jelentett kimaradása esetén sem. Nem felel továbbá s
Szolgáltató a rendszer szakszerűtlen használatából, vagy törvénytelen célokra történő
használatából eredő károkért.
Amennyiben valamely jogszabály Előfizető általi be nem tartásából a
Szolgáltatónak különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény által előírt egyetemleges felelősségre tekintettel
valamely hatóság, bíróság vagy harmadik személy bírságot, kártérítést vagy más
kötelezettséget ír elő, Előfizető visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltató e kötelezettségeit.
A Szolgáltatónak nem kötelessége ellenőrizni, hogy az előfizető milyen e-mail címeket
használ, tehát az előfizető felelőssége, ha kéretlen üzeneteket küld ki a szolgáltató
rendszeréből.
7. A szerződés létrejötte és aktiválása
A www.ezmailer.hu című weblapon található információk a szolgáltatásról nem minősülnek
hivatalos ajánlattételnek, azokat ajánlattételi felhívásnak kell tekinteni.
Azzal, hogy az Előfizető a www.ezmailer.hu című weblapon elkészíti a regisztrációt és
megrendeli bármely csomagunkat, magára nézve visszavonhatatlanul elfogadja ezen
Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételeket, és az űrlapot nyugtázva az abba beírt
adatokat elküldi a Szolgáltató számára, ajánlattételi szándékát fejezi ki a Szolgáltató felé
ráutaló magatartásával.

A Szolgáltató jogosult az Előfizető megrendeléskor megadott adatait ellenőrizni, és
amennyiben az adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy az adatok valódisága nem
ellenőrizhető, a Szolgáltató megtagadhatja a szerződés elfogadását.
A Szolgáltató az Előfizetőt úgy értesíti az ajánlat elfogadásáról, hogy e-mailt küld az Előfizető
által megadott e-mail címre, amelyben tájékoztatja az Előfizetőt az ajánlat elfogadásáról,
illetve a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatokról, felhasználói kódokról,
jelszavakról.
Az Előfizető az első számla a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalásával nyugtázza,
hogy a megrendelő űrlapon megadott adatai helyesek, valós személyt, vagy gazdasági
társaságot takarnak. Az Előfizető az első számla átutalásával egyben ismételten jóváhagyja
és magára nézve visszavonhatatlanul kötelezőnek ismeri el ezen Szolgáltatási Szerződés
rendelkezéseit, és tudomásul veszi, hogy az Előfizetői Szerződés megkötöttnek minősül,
annak rendelkezései jogi úton érvényesíthetők.
Az első számla ellenértékének a Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követő 1
munkanapon belül a Szolgáltató aktiválja az Előfizető felhasználói csomagját. Az aktivációt
követően az e-mail küldés aktiválódik, és az Előfizető számára rendelkezésre áll a
megrendelt csomagnak megfelelő e-mail küldési keret.
Amennyiben az első számla ellenértéke annak postára adásától számított 30 napon belül
nem érkezik meg a Szolgáltató bankszámlájára, úgy a szerződést semmisnek kell tekinteni,
és a Szolgáltató jogosult az Előfizető fiókjának törlésére. A Szolgáltatónak ezek után
semmilyen kötelezettsége nincs az Előfizetővel szemben, az előfizető pedig köteles minden
olyan forráskódot, hivatkozást törölni a weblapjairól, amely a Ezmailer szolgáltatáshoz
kapcsolódik, különös tekintettel a Ezmailer-ben készített különféle űrlapokra.
8. További rendelkezések
A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésre a Szolgáltató referencia
jelleggel hivatkozhat.
Amennyiben a jelen szerződés bármely része vagy rendelkezése érvénytelennek minősül, a
szerződés fennmaradó részei vagy rendelkezései továbbra is teljes mértékben érvényesek
és hatályban maradnak.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1999. évi LXXVI. szerzői jogra
vonatkozó törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

