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belsoerotrening.hu 

Általános Szerződési - Felhasználási Feltételek és Adatkezelési 
Tájékoztató 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni oldalunknak és Webáruházunknak, 
figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe 
szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így online 
adásvételi szerződés jön létre. A megkötött szerződés későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási 
kódexre nem utal. 

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint 
határozhatóak meg 

1. Üzemeltetői adatok, információk 
2. Panaszügyintézés 
3. Tárhely szolgáltató 
4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása 
5. A kínált termékek kategória besorolása 
6. Rendelési információk ismertetése 
7. A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk 
8. Rendelés lépéseinek bemutatása 
9. A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének ismertetése 
10. Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása 
11. Házhoz szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató ismertetése 
12. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan 
13. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató 
14. Elállási/felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás 
15. Adatkezelési tájékoztató 
16. Felhasználási feltételek 
17. Pénzvisszafizetési garancia 
18. Egyéb rendelkezések, információk 

1. Üzemeltetői adatok, információk 
A https://belsoerotrening.hu/ online áruházat és weboldalt Rujder Tamás e.v. üzemelteti 
(továbbiakban:"Szolgáltató"). 

Cégnév: Rujder Tamás e.v. 

Székhely: 8600 Siófok Sorház utca 14. 

Telephely: 8600 Siófok Sorház utca 14. 

Adószám: 67133918-1-34 

Cégjegyzék szám: - 

Egyéni vállalkozás nyilvántartási száma: 43531704 
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Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal adóhatósága 

Szerződés nyelve: Magyar 

Elektronikus levelezési cím: rujder.tamas “kukac” belsoerotrening.hu 

Telefonos elérhetőség: +36 30 427 6766 

Szállítási partner, partnerek megnevezése: MPL a Magyar Posta Futárszolgálata 

Személyes átvételei lehetőség: - 

Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik: 13-18 óra között 

Megrendelések teljesítésének átlagos ideje munkanapban megadva: 1-3 munkanap 

Webáruház domain: https://belsoerotrening.hu/ 

2. Panaszügyintézés 
Panaszügyintézés helye: 8600 Siófok Sorház utca 14. 

Panaszügyintézés módja: 

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását 1. pont szerinti 
elérhetőségeken terjesztheti elő. 

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és 
szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével 
nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az 
azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati 
példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt 
szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi 
válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint 
jár el. 

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató a korábbi megrendelés azonosító számához rögzíti, ami a 
panasz visszakereshetőségét segíti. 

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és 
érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a 
Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. 

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni. 

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, 
hétköznapokon 10:00-17:00 között fogadja. 

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való 
tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára: 

• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, 
jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását 
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követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. 
• Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok 
alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita 
bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye 
szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó 
szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, 
lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy 
az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

Békéltető Testület elérhetőségei: 

Somogy Megyei Békéltető Testület 
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. I. em. 104. 
Telefonszáma: (82) 501-026 
E-mail cím: skik@skik.hu; 

- Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti 
érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a 
Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint. 

Panaszok közlésére szolgáló kapcsolatfelvételi adatok 

Levelezési cím: Rujder Tamás e.v. , 8600 Siófok Sorház utca 14. 

Elektronikus levelezési cím: rujder.tamas “kukac” belsoerotrening.hu 

Telefonszám: +36304276766 

3. Tárhely szolgáltató 
Tárhely szolgáltató cégnév: Táhely.Eu Kft. 

Tárhely szolgálató székhely / cím: 1144 Budapest, Ormányság utca 4. 

Tárhely szolgálató e-mail cím: support”kukac”tarhely.eu 

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 
A https://belsoerotrening.hu/ webáruházban Rujder Tamás e-book könyveit, audio kiadványait, e-
tanfolyamait, valamint előadásait és tanfolyamait értékesíti. 

A kínált termékkört kizárólag online a webáruház felületén keresztül lehet csak megrendelni. Offline 
megrendelésre nincs lehetőség. 

5. A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak: 
1. Digitális csomagok 

2. Rujder Tamás e-book könyvek 

3. Rujder Tamás audio kiadványok 
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4. Rujder Tamás online tréningek 

5. Webinárok - online videóközvetítések - 

5. Előadások 

6. Tréningek 

7. Spirituális coachingok 

A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfa-t, az 
áfa nem kerül felszámításra, mert a Szolgáltató kisadózóként alanyi adómentesen végzi a tevékenységeit. Az 
árak azonban nem minden esetben tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem 
kerül felszámításra! 

6. Rendelési információk 
A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges, amennyiben szeretné legközelebbi vásárlás alkalmával 
mindössze a kosár tartalmát összeállítani, praktikus lehet a regisztráció elvégzése. Amennyiben letölthető 
tartalmat szeretne megrendelni, ebben az esetben kötelező a regisztráció a rendelésnél. 

Webáruházunkban kizárólag online megrendelésekre van lehetőség. Telefonon nem áll módunkban 
megrendeléseket fogadni, valamint a megrendelések személyes átvételére nincs lehetőség. 

7. A megrendelések feldolgozása 
A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 13-18 óráig. 

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, 
amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. 

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként 
szerepelnek. Rujder Tamás nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta 
kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. 

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. 
Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék 
vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére. 
Amennyiben a megrendelés elküldését követően nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást, 
javasoljuk ellenőrizze a SPAM (levélszemét) mappát a levelező rendszerében. Amennyiben nem kapta meg 
a visszaigazolást, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a megadott elérhetőségeken. 

8. Rendelés menete 
1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba 
2. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. 

A „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Ha módosítja a megvásárolni kívánt 
mennyiséget, a mennyiség módosítását követően kattintson a kosár frissítése gombra. 

3. Szállítási/fizetési mód kiválasztása. 
4. Megrendelés 
5. Szállítási / Számlázási, illetve a belépési adatok megadása /Amennyiben már regisztrálta magát, 

akkor be tud lépni. A megrendelés elküldéséhez nem szükséges regisztráció!/* 
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6. Fogadja el a rendelési feltételeket a jelölőnégyzet bejelölésével, miután megismerte annak tartalmát. 
7. Az adatok megadását követően a "Megrendelés" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, 

előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a 
megrendelésével. (Pl: a készülék, vagy termék színét illetően) Szükség esetén ezen az oldalon 
módosítani tudja a megadott adatokat, illetve visszaléphet a kosár tartalmának módosításához is. A 
megrendelés elküldését követen Ügyfélszolgálatunkkal történő kapcsolatfelvétel útján tudja 
módosítani a megrendelés adatait. 

8. A megrendelés elküldését követően a megadott e-mail címre visszaigazolást kap a megrendelés 
rendszerünkbe történő beérkezéséről. 

9. A beérkezett megrendelését telefonon minden esetben visszaigazoljuk, illetve egyeztetjük az 
adatokat! 

* A megrendelés elküldése regisztráció nélkül is lehetséges! Amennyiben regisztrálni szeretne, a jövőben 
regisztrált felhasználóként be tud lépni és azonnal el tudja küldeni megrendelését a szállítási és számlázási 
adatok megadása nélkül! Fontos, ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül 
számlázára, illetve szállításra a termék. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások 
alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie. A letölthető digitális termékek vásárlásánál kötelező a 
regisztráció, mivel a letölthető termékekhez a hozzáférés csak felhasználói fiókkal lehetséges. 

Kérjük kiemelten ügyeljen az elérhetőségi adatok pontos megadására. Rosszul megadott e-mail cím esetén a 
visszaigazolást nem tudjuk kézbesíteni a megrendelés beérkezéséről. Amennyiben a beérkezett üzenetek 
mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a SPAM - levélszemét mappákat is. Hibásan megadott 
telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott 
kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet. 

A fentiek szerinti weboldalon való szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés 
leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás 
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem 
előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének 
rendelkezéseit. 
A weboldalon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt nem iktatjuk, utólagosan 
nem hozzáférhető. 

9. A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja 
A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni. 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. 

A számla és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt 
szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét, 
és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! 

Biztosítunk lehetőséget a csomag értékének előre történő kiegyenlítésére, ebben az esetben a házhoz 
szállítás díja kedvezőbb. 

A megrendelt digitális letölthető terméket, vagy online tanfolyami hozzáférést a teljesítés előtt kell kifizetni. 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. 
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A számlát és a garancia levelet (amennyiben a megrendelt termékhez jár) a letölthető termékek mellé 
letölthető pdf formátumban és e-számla formában email-ben kézbesítjük. 

A számláinkat a szamlazz.hu rendszere segítségével állítjuk ki letölthető e-számla formátumban és email-
ben kerülnek kézbesítésre. 

EGYSZERŰ FIZETÉS BANKKÁRTYÁVAL, VAGY UTÁNVÉTTEL 

Bankkártya vagy Barion egyenleg 
Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, American Express kártyával fizetés, vagy fizetés Barion 
egyenlegből. 

Bankkártya vagy Paypal egyenleg 
Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, American Express kártyával fizetés, vagy fizetés Paypal 
egyenlegből. 

Fizetés közvetlenül a bankszámlánkra. 
A megjegyzés rovatban tüntesse fel a rendelésszámot. A kiszállítás, vagy teljesítés az összeg beérkezését 
követően történik. 

Készpénzes fizetés futárnak (utánvét) 

Rendelésének ellenértékét a kiszállítást végző futárnak is kifizetheti. Ekkor egy olyan elismervényt kap 
majd, amely egyszerre igazolja a csomag átvételét és a fizetés tényét. 

10. Házhoz szállítás, információk 
Webáruházunk megrendeléseit az MPL a Magyar Posta futárszolgálata kézbesíti. A csomagok kézbesítése 
munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik 
otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. Figyelem, 
postafiókra nem áll módunkban megrendelést kézbesíteni. Minden postafiókra leadott megrendelést 
érvénytelennek tekintünk és erről tájékoztatjuk a megrendelőt. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel 
meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük! 

11. Házhoz szállítás díjszabása 
A házhoz szállítás díja: 1500 Ft 

 12. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan 
A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a 
kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, 
visszaküldött csomagok esetén, az újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása – 
kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani! 

13. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról 
szóló tájékoztató 
  

1. Kellékszavatosság 
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Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön Rujder Tamás e.v. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt 
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, 
kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más 
igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, 
illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás 
költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, 
ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől 
számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől 
számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog 
esetén ez a határidő két évnél rövidebb határidő esetén beillesztendő, de legfeljebb egy év. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl 
nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, Rujder Tamás e.v. nyújtotta. A teljesítéstől számított 
hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés 
időpontjában is megvolt. 

2. Termékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy 
termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek 
vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül 
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 
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Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben 
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani 
tudja, hogy: 

 a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
 a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt 

felismerhető vagy 
 a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, 
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése 
esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a 
gyártóval szemben érvényesítheti. 

3. Jótállás 

3.1. Kötelező jótállás 

3.1.1.A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 
alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak 
akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. 

3.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére 
történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe 
helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó 
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a 
jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, 
Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében 
felsorolt termékekre vonatkozik. 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így 
például, ha a hibát 

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja 
végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető 
vissza) 
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, - 
helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, 
- elemi kár, természeti csapás okozta. 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél: 

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási 
igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva 
aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a 
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szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet. 
- ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, 
a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a 
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását 
igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a 
szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három 
munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére 
figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak 
törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja 
rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) 
esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező 
hiba tekintetében újból kezdődik. 

3.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.. 

3.1.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba 
oka a teljesítés után keletkezett. 

3.1.5. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és 
jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan 
érvényesítsen. 

3.1.6. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, 
illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.. 

3.1.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető 
testületi eljárást kezdeményezhet. 

3.2. Önkéntes jótállás 

3.2.1. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében 
megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is 
lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi 
átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli. 

14. Elállási/felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás 
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás 
nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül 
indokolás nélkül felmondani a szerződést. 

Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap. 
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Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű 
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az 
alábbi címre: Rujder Tamás e.v. , 8600 Siófok Sorház utca 14. 

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

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott 
elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta. 

Az elállás/felmondás joghatásai 

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. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg 
vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi 
időpontot kell figyelembe venni. 

Ön köteles számunkra vagy illessze be a termék átvételére Ön által feljogosított személy nevét és postai 
címét, ha van ilyen személy számára a terméket 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. 

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék 
jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat 
miatt következett be. 

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog: 

 Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiai mozgásoktól, 
ingadozásoktól függ. 

 Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően 
került előállításra. 

 Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek. 
 Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, vagy egyéb digitális termék esetén, ha a csomagolását 

felbontotta, vagy letöltését kezdeményezte. 
 Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a 

védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza. 

15. Adatkezelési tájékoztató 
BEVEZETÉS 

Rujder Tamás egyéni vállakozó  (székhely: 8600 Siófok,Sorház utca 14. adószám: 67133918-1-34 , (a 
továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. 
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A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 
szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: 

belsoerotrening.hu 

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: 

https://belsoerotrening.hu/adatvedelem 

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI: 

Név: Rujder Tamás 

Székhely: 8600 Siófok, Sorház utca 14. 

E-mail: rujder.tamas@belsoerotrening.hu 

Telefon: +36304276766 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés 
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy 
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az 
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a 
tagállami jog is meghatározhatja; 

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon 
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e 
közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
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félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 
adatok kezeléséhez; 

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK 

A személyes adatok: 

1. a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni 
(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 

2. b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék 
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem 
minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és 
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”); 

3. c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 

4. d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni 
annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat 
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 

5. e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes 
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél 
hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére 
a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi 
kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek 

jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések 
végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); 

1. f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések 
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan 
vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával 
szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). 

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés 

igazolására („elszámoltathatóság”). 

ADATKEZELÉSEK 

ÜZENETKÜLDÉS, KAPCSOLATFELVÉTEL, RENDELÉS 

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja 
Név, e-mail cím. Kapcsolattartás, azonosítás, statisztika 
Az üzenetküldés időpontja Technikai művelet végrehajtása. 
Az üzenetküldés kori IP cím Technikai művelet végrehajtása. 

2. Az érintettek köre: A weboldalon üzenetet küldő/érdeklődő valamennyi érintett. 
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az ügy elintézéséig tart. 



13. Oldal 
 

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az 
adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

 tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint 
 az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő 

visszavonásához. 

6. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 

- postai úton a 8600 Siófok, Sorház utca 14. címen, 

- e-mail útján a rujder.tamas@belsoerotrening.hu e-mail címen, 

- telefonon a +36 30 427 6766 számon. 

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) 
bekezdése 

8. Tájékoztatjuk, hogy 

 az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. 
 köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk az üzenetre válaszolni 
 az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a kérését teljesíteni. 

RENDELÉS, JELENTKEZÉS  

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a jelentkezéshez és a szabályszerű számla 
kiállításához szükséges. 

E-mail cím Kapcsolattartás. 

Számlázási név és cím 
A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, 
tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel 
kísérése, az abból származó díjak számlázása. 

Postázási név és cím Rendelés, postai küldemények. 
Megjegyzés Rendeléshez kiegészítő információk meghatározása 
A jelentkezés időpontja Technikai művelet végrehajtása. 
A jelentkezés kori IP cím Technikai művelet végrehajtása. 

2. Az érintettek köre: A weboldalon jelentkező valamennyi érintett. 
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a tanfolyam végéig tart. 
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az 

adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 
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 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

 tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint 
 az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő 

visszavonásához. 

6. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 

- postai úton a 8600 Siófok, Sorház utca 14. címen, 

- e-mail útján a rujder.tamas@belsoerotrening.hu címen, 

- telefonon a +36 30 427 6766 számon. 

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az 

Infotv. 5. § (1) bekezdése 

8. Tájékoztatjuk, hogy 

 az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. 
 köteles a személyes adatokat megadni, hogy jelentkezni tudjon az adott tanfolyamra. 
 az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tud az adott tanfolyamra 

jelentkezni. 

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK 

Tárhely-szolgáltató 

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás 
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

Tárhely.Eu Kft. 
Telefon: +36 1 789 2 789 
FAX: +36 1 789 3 789 
E-mail: support@tarhely.eu 
Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510. 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat. 
4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett. 
5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. 
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató 

közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési 
kérelméig tart az adatkezelés. 

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § 
(3) bekezdése. 

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE 

1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok. 
2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. 
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3. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése. 
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Kezelt adatkör 

Munkamenet sütik 
(session) 

Az elektronikus 
kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az 
információs társadalmi 
szolgáltatások egyes 
kérdéseiről szóló 2001. 
CVIII. törvény (Elkertv.) 
13/A. § (3) bekezdése 

A vonatkozó látogatói 
munkamenet lezárásáig 
tartó időszak 

connect.sid 

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem 
kezel személyes adatokat az adatkezelő. 

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a 
cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem 
menüpont beállításai alatt. 

7. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k 
használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás 
vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 

8. Az adatkezelő a Facebook remarketing kódját használja. Ennek körében a következő tájékoztatást 
adjuk: cookie élettartam: 20 nap; adatkezelés célja: Facebook hirdetések személyre szabása; további 
információk: 

https://hu.facebook.com/help/cookies/ 

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA 

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző 
szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a 
számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. 

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint 
a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali 
aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. 

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére 
csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az 
információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, 
továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, 
valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti 
össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő 
beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, 
hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja 
továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal 
kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető 
böngésző plugint: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG 
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1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 
törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy 
Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein 
megkeresse. 

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy 
Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. 

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, 
ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a 
reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további 
reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az 
üzenetben lévő linkre kattintva. 

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Név, e-mail cím. Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé 
tétele. 

A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása. 
A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása. 

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett. 
6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése 

az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új 
funkciókról stb. 

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, 
azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. 

8. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók: 

1.) ActiveCampaigne, Inc 
Cím: 75 E. Wacker Drive Suite 820, Chicago, IL 60601, United States 
Internetes elérhetőség: http://www.activecampaign.com/contact/ 
Adatkezelési tájékoztató: http://www.activecampaign.com/privacy-policy/ 

2.) MailChimp – The Rocket Science Group LLC 
Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA 
Internetes elérhetőség: https://mailchimp.com/contact/ 
Adatkezelési tájékoztató: https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

3.) SendGrid - Twilio Inc. 
Cím: 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105 
Internetes elérhetőség: https://support.sendgrid.com/hc/en-us 
Adatkezelési tájékoztató: https://www.twilio.com/legal/privacy 

4.) KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.) 
https://www.szamlazz.hu 
Cím: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b., E-mail:info@szamlazz.hu 
Adatkezelési tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/szamla/adatvedelem 

5.) Magyar Posta Zrt. (MPL futárszolgálat, és postai kézbesítés) 
Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Postacím: Budapest 1540 
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E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu 
https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato 

9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: 
A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek 
tiszteletben tartásával. 

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

 tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint 
 az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő 

visszavonásához. 

11. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, 
az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett 
kezdeményezni: 

- postai úton a 8600 Siófok, Sorház utca 14. címen, 

- e-mail útján az rujder.tamas@belsoerotrening.hu e-mail címen, 

- telefonon a +36 30 427 6766 számon. 

12. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. 
13. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) 

bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. 
évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése: 

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – 
a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a 
nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban 
foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett 
személy előzetes hozzájárulásával adható át. 

14. Tájékoztatjuk, hogy 

 az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. 
 köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk. 
 az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet 

küldeni. 

KÖZÖSSÉGI OLDALAK 

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: 

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a 
felhasználó nyilvános profilképe. 

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a 
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a 
weboldalt. 
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3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, 
akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. 

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult 
lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az 
adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi 
oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az 
adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott 
közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a 
közösségi oldalakon. 

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK 

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg 
problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email, közösségi oldalak 
stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel. 

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az 
érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az 
adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli. 

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 
4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 

megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg 
iratok rendelkezésre bocsátására. 

5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és 

az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés 
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

1. A hozzáférés joga 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes 
adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 

2. A helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó 
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos 
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

3. A törléshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 
személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. 

4. Az elfeledtetéshez való jog 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a 
megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve 
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technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön 
kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve 
másodpéldányának törlését. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike 
teljesül: 

 Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

 az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; 

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

 Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos 
indokaival szemben. 

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat 
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket 
az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a 
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...) 

7. A tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 
(...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor 
tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, 
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen 
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem 
kezelhetők. 

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 

ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen 
jelentős mértékben érintené. 

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

 Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 
 meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön 

jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket 
is megállapít; vagy 

 Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 
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INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 
hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. 

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a 
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint 
arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az 
adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő 
technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő 
szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: 

1. a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; 
2. b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas 

jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; 
3. c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való 

hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; 
4. d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések 

hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. 

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi 
incidensről. 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens 
jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó 
nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető 
következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 
következmények enyhítését célzó intézkedéseket. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő 
feltételek bármelyike teljesül: 

 az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az 
intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen 
azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz 
való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

 az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek 
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban 
valószínűsíthetően nem valósul meg; 

 a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan 
közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely 
biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 
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Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután 
mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett 
tájékoztatását. 

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 
órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes 
felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, 
mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Online vitarendezési platform 

Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel, vagy szolgáltatással kapcsolatban, az Európai Bizottság 
által létrehozott online vitarendezési platformon keresztül is benyújthatja panaszát a 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon keresztül. 

Magyar online tanácsadó pontként a Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhat. A testület, a következő 
telefonszámon várja a fogyasztók és vállalkozások online vitarendezési eljárással összefüggő és további, a 
fentiekhez kacsolódó kérdéseit: +36 1 488 2033. A következő e-mail címen ugyancsak fordulhatnak 
tájékoztatásért: onlinevita@bkik.hu További információk elérhetőek a bekeltet.hu weboldalon. 

ZÁRSZÓ 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 

- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a 
továbbiakban: Infotv.) 
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- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a) 

- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; 

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
(különösen a 6.§-a) 

- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) 

- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-
ajánlásról 

- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi 
követelményeiről 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek 
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 
a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

16. Felhasználási feltételek 
1. A Belső Erő Tréning Programban való részvétellel és az oldal a használatával kijelented, hogy 

tudomásod szerint mentálisan egészséges vagy és nem szedsz semmilyen erős nyugtatót, 
antidepresszánst, kábítószert, vagy egyéb tudatmódosító szert. 

2. A Belső Erő Tréning Programban ismertetett önsegítő és segítő módszerek csak az öngyógyulást 
támogatják. A tünetei helyreállítása és az erre a célra választott módszerek használata mindenkinek 
saját felelőssége, ezt az oldalon ismertetett útmutatás és módszerek megismerésével minden 
felhasználó elfogadja és tudomásul veszi. 

3. A programban való részvétel és benne átadott módszerek nem helyettesítik az orvosi konzultációt. 
Amennyiben orvosi kezelés alatt állsz, akkor az orvosi tanácsot és /vagy az előírt terápiákat és 
kezeléseket folytatni kell és az orvos által ajánlott időtartamig be kell tartani a programban való 
részvétel alatt és után is. 

4. A Belső Erő Tréningben ismertetett tudást és módszereket mindenki saját felelősségére használja és 
elfogadja, hogy csak tapasztalati úton tud meggyőződni azok hasznosságáról és működéséről, hiszen 
tudományos vizsgálatokkal eddig még nem, vagy csak részben bizonyították a 
hatásmechanizmusokat, melyek következménye segítheti az öngyógyulást és a testi, lelki, és szellemi 
harmónia megőrzését és újjáteremtését. 

5. Rujder Tamás nem ígér semmilyen gyógyulást, szellemi ébredést, megvilágosodást és nem végez 
gyógyító kezeléseket sem. Rujder Tamás célja és feladata, hogy az általa megélt tapasztalatokat és 
felismert tudást átadja az általa közvetített szellemi útra nyitott érdeklődöknek. 

6. A spirituális coachingokon konzultáció és tanítás zajlik, amiben a tudatosságról, a meditációról, az 
imáról, és az önsegítő és segítő spirituális módszerekről, valamint a szellemi ébredésről van szó. 

7. A Belső Erő Tréning Programban lévő információk és módszerek nem kapcsolódnak semmilyen 
valláshoz, vagy egyházhoz. A közvetített tudás és útmutatás mindenki számára egyformán nyújt 
lehetőséget a tudatosság fejlesztében, függetlenül vallástól, vagy ideológiától. 

8. Csak felnőttek (18 éves vagy annál idősebbek) vehetnek részt a Belső Erő Tréning Program 
bármilyen online, vagy élő: tréningjén, coachingján, vagy egyéb eseményén. A 14 évesnél idősebb 
gyermekek pedig csak állandó szülői felügyelettel vehetnek részt a fentiekben felsorolt 
programokon. 
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9. A megvásárolható és kínált termékek és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: „Szellemi 
alkotás”) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a Szolgáltató. A Szolgáltató a Szellemi 
alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot 
fenntartja. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül a Szolgáltató 
minden, a Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart. 
A termékek megvásárlásával nem átruházható felhasználási engedélyt kap a vásárló arra, hogy a 
Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően 
használja. A vásárló a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja, nem 
terjesztheti. A Szellemi alkotásokat a vásárló nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy 
haszonbérbe, illetve nem jogosult a vásárló a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni. 

17. Pénzvisszafizetési garancia 
Ha nem tetszik a tréning, vagy nem erre a képzésre gondolt, akkor azt nagyon sajnálom, de úgy veszem, 
mintha nem is jelentkezett volna és azonnal visszaadom a tréning árát. Erre még soha nem került sor, mert 
mindenkinek nagyon tetszett eddig, amit kapott, de különbözőek vagyunk, ezért a kételkedők 
megnyugtatására a pénzvisszafizetési garancia mindig is a része marad a vállalásomnak. 

1. Az online térningek megvásárlása után lehetőség van 30 napos azonnali pénzvisszafizetési garanciával 
élni. 

Ennek az a feltétele, hogy a vásárló jelezze emailben ezt a szándékot és a vásárlástól számított 30 napon 
belül és 100%-os, kérdés nélküli pénzvisszafizetési garanciát vállalok. 

2. Az élő térningeken is lehetőség van azonnali pénzvisszafizetési garanciával élni. 

Ennek az a feltétele, hogy a résztvevő jelezze az első nap ebédszünetig ezt a szándékodat és 100%-os, 
azonnali kérdés nélküli pénzvisszafizetési garanciát vállalok. 

18. Egyéb rendelkezések, információk 
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. 
(II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az 
irányadók. 

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Rujder Tamás 
e.v. általános szerződési feltételeit, adatkezelési nyilatkozatát. 

Hatályos: 2020. Február 4-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését 
követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános 
szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak. 

Siófok, 2020. Február 4. 

Rujder Tamás e.v. 


