Adatkezelési tájékoztató
Általános Szerződési Feltételek
1. Üzemeltető és EladóA https://jokercddvdbolt.unas.hu/ internetes filmekkel és zenékkel foglalkozó webáruház
(továbbiakban: jokercddvd) tulajdonosa és üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető) a
Pop 2006 Kft.
Székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 33.
Adószám: 13879833-2-41
Számlavezető pénzintézet: Erste Bank
Számlaszám: 11600006-00000000-38866508IBAN Számlaszám: HU68 11600006-00000000-38866508SWIFT: GIBAHUHB
Cégjegyzékszám: 01-09-877983
2. Résztvevők, regisztrációa. A jokercddvd oldalait bárki szabadon böngészheti.b. Vételi ajánlatokat csak regisztrált felhasználók
tehetnek.c. Regisztrált felhasználó lehet minden korlátlanul cselekvőképes természetes és jogi személy. d. A regisztrált felhasználók
jogosultak vásárolni a jokercddvd teljes kínálatából.e. A regisztrált felhasználók csak saját nevükben cselekedhetnek.f. A regisztrált
felhasználó tagsága írásban bármikor felmondható.
3. Vásárlás
a. Minden regisztrált felhasználó jogosult jokercddvd internetes oldalain kínált árucikkeket megvásárolni.
b. Adott eladási ajánlatra az eladó saját maga nem tehet vételi ajánlatot.
c. A vásárlás visszavonhatatlan vételi ajánlat, ami kötelezi a vevőt vásárlásra.
d. Az árucikkek ellenértékét és a szolgáltatások díjait az Üzemeltető mindenkor érvényes árlistája tartalmazza.
4. Eladás
a. Az Üzemeltető köteles ajánlatát valósághűen bemutatni úgy, hogy minden, a vásárlási döntést befolyásoló tényezőt leír. A felkínált
tárgy esetleges hibáit, hiányosságait köteles közölni. Ellenkező esetben a vevő nem köteles átvenni az árut, minden más esetben
azonban igen.
b. Az Üzemeltető felelősséget vállal a vevők felé, hogy
1. Az ajánlat tárgya saját tulajdonát képezi illetve megbízással rendelkezik annak értékesítésére.
2. Az ajánlatról addig másképpen nem rendelkezik, amíg az megtalálható az jokercddvd rendszerében
3. A jokercddvd oldalán megvásárolt terméket a vevőnek adja el, kivétel abban az esetben, ha ennek ellenkezőjéről a vevőt írásban
tájékoztatja.
Üzemeltető jogosult egy árucikket más kategóriába besorolni, illetve törölni.
5. Az adásvétel lebonyolítása
a. A szerződés létrejöttéről az Üzemeltető rendszere azonnal, de legkésőbb 24 órán belül értesíti a vevőt e-mail formájában.
b. Ezt követően a teljesítésre -ha a felek másként nem egyeznek meg utólag- alapvetően az Üzemeltető által felkínált lehetőségekből
a vevő által kiválasztott fizetési és szállítási módozat érvényes.
c. A termék ellenértékét a vevő köteles az áru kézhezvételekor egyösszegben kifizetni. Ennek elmulasztása esetén az eladó a vevő
felé kártérítési igénnyel élhet. Ez alól kivételt képez a bankkártyával történő előre fizetés esete, ahol a vevő a készhezvételt
megelőzően egyenlíti ki az ellenértéket.
6. Garanciák
Az Üzemeltető garantálja, hogy az oldalain megjelenített összes anyag (ismertető, kép stb.)
a. legjobb tudomása szerint megfelel a valóságnak
b. publikálása nem ütközik törvénybe
c. nem sérti harmadik személy jogait (személyiségi jogok, szerzői jogok stb.)
d. nem sérti harmadik személy hírnevét
7. Felelősség
a. Üzemeltető jogosult a rendszer karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni. Erről köteles a regisztrált felhasználót
legalább 2 naptári nappal korábban főoldalán vagy hírlevelében értesíteni.
b. A regisztrált felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeletetés kivételes esetekben az Üzemeltető előzetes tudta és
szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor az Üzemeltető köteles mindent megtenni a szolgáltatás mielőbbi biztosítása érdekében.
c. A regisztrált felhasználónak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás illetve annak sebessége számos tényező
függvénye. Az Üzemeltető mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy
esetleges elvesztéséért.
d. Üzemeltető csak a neki felróható szándékos vagy gondatlan hibákért felel, de legfeljebb a szerződés szerinti összeg erejéig.
e. Üzemeltető jogosult a regisztrált felhasználóval szembeni jogait és kötelezettségeit harmadik fél felé átruházni, amely
átruházáshoz a tag a regisztrációval hozzájárul. A regisztrált felhasználó viszont kizárólag saját nevében cselekedhet. Jogait és
kötelezettségeit az Üzemeltetővel és más regisztrált felhasználókkal szemben nem ruházhatja át.
f. Üzemeltető, mint szerződő fél nem része semmilyen olyan üzleti megállapodásnak, amely felhasználói között jön létre.
g. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítsa vagy megszüntesse mindenféle tartalom közlését, illetve bármely
Regisztrált felhasználó regisztrációját, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az ellentmond a jelen szabályzatban rögzítetteknek.
8. Szerzői jogok
a. A regisztrált felhasználó elismeri, hogy az Üzemeltető tulajdona minden olyan jog, amely az Üzemeltető fogalmaihoz és
emblémáihoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlítókhoz kötődnek.
b. A regisztrált felhasználó elismeri, hogy a Pop 2006 Kft. tulajdona minden olyan jog, amely az musicland fogalomhoz és
emblémához, valamint ahhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlítókhoz kötődnek.
c. A regisztrált felhasználó a fenti védjegyeket illetve azokhoz hasonlókat, mint sajátja nem használja, sem pedig nem említi azokat
negatív összefüggésben.
9. Adatvédelem
a. Üzemeltető jogosult a regisztrált felhasználó adatait az adatkezelésre vonatkozó általános szabályok szerint tárolni, feldolgozni, és
a szolgáltatással kapcsolatban hasznosítani.
b. A regisztrált felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető személyes illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőségének javításához,

fejlesztéséhez, továbbá a regisztrált felhasználók érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából a szolgáltatás nyújtásával és
igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységnek megvalósítása céljából felhasználja.
c. Üzemeltető nem jogosult
1. A regisztrált felhasználó által megadott felhasználónevet, lakhelyet és e-mail címet az Üzemeltető honlapján nyilvánosságra hozni.
Kivételt képez a honlapon elhelyezett publikus játék nyertesének nevének és lakóhelyének (csak város) említése illetve kivételes
esetekben törvényes kötelezettségének eleget téve- amennyiben erre jogszabály kötelezi az adatokat hatóságoknak kiszolgáltatni.
2. A regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat -névhez kötötten- statisztikai és marketingcélokra felhasználni.
3. A regisztrált felhasználó adatait - a jelen szerződésben szabályozott eseteken túl - írásos hozzájárulásuk nélkül harmadik félnek
kiadni
10. Egyéb
a. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy üzleti szabályzatát bármikor megváltoztassa, erről a regisztrált felhasználót a honlapon és
elektronikus levélben is értesíti.
b. Jogviták esetén az illetékes hatóság a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság.
c. Az "Üzleti és Adatvédelmi Szabályzatot elfogadom" mező megjelölésével és a „Regisztrálok” gomb megnyomásával a felhasználó
elfogadja a jelen Üzleti szabályzatban foglaltakat.
Adatvédelmi szabályzat
Az Adatvédelmi szabályzat kialakítása során figyelembe vettük az alább felsorolt vonatkozó hatályos jogszabályokat és fontosabb
ajánlásokat:· A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény· Az egyének
védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;· A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII.
fejezetében foglalt rendelkezések;· A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások
adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) kormányrendelet· Az
elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény· A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra
vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről
szóló 2. számú mellékletre
1. Személyes adat fogalma.
a. Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük,
melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg
lehet határozni a fizikai elérhetőségét - ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, email cím, banki minősítés, társadalombiztosítási szám, adóhatósági azonosító, hitelkártya információ, ügyfélprofilok, biometrikus
azonosítókb. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával
gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes
adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem
állítható fel kapcsolat természetes személlyel.
2. Személyes adat közlése.
a. A személyes adatok közlése önkéntes. Minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges
tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Amennyiben valaki
nem adja meg személyes adatait, az nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.
b. A jokercddvd semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és
etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, káros
szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.
3. Személyes adat kezelése, felhasználása.
a. A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó
adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne
sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen adott látogatói hozzájárulás esetén tesszük meg.
b. Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok
gyűjtésekor meghirdetett szabályoktól és céloktól, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk
azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól
eltérő módon történő kezeléséhez.
c. A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ezirányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények
között nem adjuk harmadik fél számára tovább, kivételt képez, ha arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon
(bűncselekmény gyanújával, hivatalos adatlefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, a Pop 2006
kft.-t.
d. Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy
biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok
tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.
e. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá.

