ÁLTALÁNOS
SZERZŐDÉSI
TANÁCSADÓI SZERZŐDÉSHEZ

FELTÉTELEK

MARKETING

I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, TÁRGYI, SZEMÉLYI ÉS
IDŐBELI HATÁLYA, A MEGBÍZOTT ELÉRHETŐSÉGE, ADATAI,
DEFINÍCIÓK:
1.1. Általános szerződési feltételt alkalmazó fél adatai:
Drive Online Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban
Megbízott), Székhely: 2011 Budakalász, Márton Áron utca 29.,
Cégjegyzékszám:
13-09-176544,
Adószám:
25341665-2-13.,
Bankszámlaszám: MAGNET BANK 16200209-17071020. IBAN: HU36 1620
0209 1707 1020 0000 0000; SWIFT: HBWEHUHB
1.2. Általános szerződési feltétel tárgyi és személyi hatálya
Jelen Általános szerződési feltétel tartalmazza a Megbízott által nyújtott
marketing tanácsadás szolgáltatás Ügyfél általi igénybevételének és a
Megbízott valamint az Ügyfél közötti jogviszony részletes szabályait.
1.2.2. Időbeli hatály: Jelen ÁSZF 2018.08.13 napjától annak módosításáig
vagy visszavonásáig hatályos.
1.3. Definíciók:
"Megbízott": Drive Online Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság
"Megbízó": Az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
egyéb gazdálkodó szervezet (az egyéni vállalkozót is ideértve) amely a
Megbízott szolgáltatását az ÁSZF és az Egyedi Feltételek szerint igénybe
veszi.
"Fél": A Megbízott vagy Megbízó önállóan
"Felek": A Megbízott és Megbízó együttesen
"ÁSZF": A jelen Általános Szerződési Feltételek
"Egyedi Szerződés" A jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező megrendelőlap és
az ÁSZF elfogadásával létrejött szerződés.
II. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS TARTALMA
2.1.Megbízó és a Megbízott között a marketing tanácsadásra vonatkozó egyedi
szerződés a Megbízott ajánlatának értelemszerű kitöltésével és Megbízó általi
cégszerű aláírásával vagy magánszemély Megbízó esetén két tanúval
hitelesített aláírással, a jelen ÁSZF elfogadásával valamint Megbízott részére
írásban (postai úton, emailben vagy faxon) történő visszaküldésével jön létre
(Egyedi Szerződés vagy szerződés). Az Egyedi Szerződés létrejöhet a felek
között szóban vagy ráutaló magatartással is a jelen ÁSZF-re történő utalással.
Az Egyedi szerződés tartalmazza legalább az igénybevett szolgáltatás
megjelölését, egyszeri vagy havi díjak meghatározását, Megbízó által vállalt
hirdetési költség egyszeri/havi keretét, a szerződés határozott vagy határozatlan
időtartamát, kapcsolattartói adatokat, valamint a felek által lényegesnek tartott
további feltételeket.
2.2. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízott marketing tanácsadási
tevékenység ellátása körében az Egyedi szerződésben feltüntetett Megbízói
igény szerint
•
a Megbízó részére Google Adwords/Facebook fiók létrehozását
•
a Megbízó rendelkezése alatt álló, vagy érdekkörébe tartozó Google
Ireland Ltd. Facebook Ireland Ltd. vállalatnál fenntartott Google
Adwords/Facebook hirdetési kampányát köteles legjobb tudása
szerint kezelni.
•
konkurencia elemzést végez
•
webfejlesztési tevékenységet lát el
•
grafikai kivitelezést végez
•
webergonómiai elemzést végez
•
marketing stratégiát dolgoz ki, marketing szöveget ír, értékesítési
előnyöket alakít ki
•
weboldal fejlesztést végez
•
Egyedi szerződésben feltüntetett egyedi marketing szolgáltatást lát
el
2.3. Megbízott a jelen ÁSZF rendelkezéseinek és az Egyedi Szerződésben
meghatározottaknak megfelelő tartalmú szolgáltatásokat nyújtja a Megbízó
részére.
2.4. Eltérő rendelkezés hiányában a felek közötti jogviszony a megbízás
teljesítéséig, avagy az Egyedi Szerződésben meghatározott időtartamig marad
hatályban.
2.5. Google Adwords/Facebook fiók létrehozása esetén a fiók a Megbízó
tulajdonát képezi és átadásra kerül valamennyi fiókhoz tartozó azonosító és
jelszó a szolgáltatási díjak teljeskörű megfizetése esetén.
III. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
3.1. Megbízott tevékenységét díjazás ellenében látja el. A Megbízó köteles a
szolgáltatás igénybevétele esetén a Megbízott részére a szolgáltatási díjak
megfizetésére.
3.2. Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg az Egyedi
szerződésben, úgy a Megbízott által nyújtott szolgáltatások ellenértékét az
Egyedi szerződés tartalmazza.
3.3. Megbízott a szolgáltatási díjakról számlát állít ki. A számla összegét a
Megbízó fizetési határidőben köteles teljesíteni.
3.4. A számla megfizetésének határideje 8 nap.
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1.1. Details of the party applying the General Terms and Conditions:
Firm name: Drive Online Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság
(hereinafter ‘the Contractor’), Seat: 2011 Budakalász, Márton Áron utca 29.,
Registration number: 13-09-176544, Tax number: 25341665-2-13, Bank
account: MAGNET BANK 16200209-17071020. IBAN: HU36 1620 0209
1707 1020 0000 0000; SWIFT: HBWEHUHB
1.2.1 Subject of these General Terms and Conditions
The GTC contains the detailed conditions of the Customer’s use of the
marketing consulting services provided by the Contractor and of the legal
relationship between the Contractor and the Customer.
1.2.2 Period of validity: This GTC is effective until 08.13.20148 until its
amendment or revocation.
1.3. Definitions:
"Contractor": : Drive Online Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság
"Principal": The legal entity, business company with no legal entity status,
other business organization (or private individual that uses the Contractor’s
service in accordance with the GTC and the Special Terms and Conditions.
"Party": Either the Contractor or the Principal.
"The Parties": The Contractor and the Principal, together.
"GTC": These General Terms and Conditions
"Individual Contract" The Order Form attached to this GTC as Annex 1 and
the contract created by the acceptance of the GTC.
II. CONCLUSION AND CONTENT OF THE CONTRACT
2.1.The individual contract for marketing consulting services between the
Principal and the Contractor shall be created by completing the Contractor’s
offer and signing by the Principal or, in case of a private individual Principal,
signing confirmed by two witnesses, accepting this GTC and returning the
same to the Contractor in writing (by mail, e-mail or fax) (hereinafter:
Individual Contract or contract). The Individual Contract may be concluded
between the Parties also by verbal agreement or by conduct, with reference to
this GTC. The Individual Contract shall be included at least the description of
the requisited services, definition of the one-time or monthly service fees, one
time or monthly advertising appropriation committed by the Principal, the term
(definite or indefinite) of the contract, contact details and any other matter is
deemed as material condition.
2.2. The Parties agree that within the context of marketing consulting services,
the Contractor shall, in accordance with the Principal’s needs specified in the
relevant Individual Contract,
•
create a Google Adwords/Facebook account for the Principal,
•
manage the Google Adwords/Facebook promotion campaign with
Google Ireland Ltd./Facebook Ireland Ltd. controlled by or
belonging to the interests of the Principal to the best of its
knowledge and skills,
•
perform competition analysis,
•
web development service,
•
carry out graphic and design works,
•
perform web ergonomics analysis,
•
develop a marketing strategy, write marketing scripts and create
unique selling propositions;
•
developing websites
•
perform special marketing services specified in the Individual
Contract
2.3. Contractor shall provide services for the Principal in accordance with this
GTC and the specifications of the Individual Contract.
2.4. Unless otherwise provided, the relationship between the Parties shall
remain in effect until delivery of the Order or until the expiry date set out in
the Individual Contract.
2.5. In case a Google Adwords/Facebook account is created, the account shall
be the Principal’s property and all identifiers and passwords belonging to the
account shall be delivered upon full payment of the service fees.
III. SERVICE FEES AND TERMS OF PAYMENT
3.1. The Contractor provides its services for consideration. If using the
services, the Principal shall pay the service fees to the Contractor.
3.2. Unless otherwise agreed, the price payable for the services provided by the
Contractor is defined in the Individual Contract.
3.3. The Contractor shall issue an invoice for the service fees. The amount of
the invoice shall be paid in due time by the Principal.
3.4. The invoice shall be paid within 8 days by the Principal.
3.5. Should the Principal delay with any of its payment obligations, the
Contractor shall be entitled to charge the Principal with twice the default
interest specified in the then effective Civil Code in relation to the legal
relationship of the Parties.

3.5. Amennyiben a Megbízó bármely fizetési kötelezettségével késedelembe
esik, úgy a Megbízott jogosult a mindenkori és felek viszonyára irányadó Ptk.
szabálya szerinti késedelmi kamat kétszeresét érvényesíteni Megbízóval
szemben.
3.6. Amennyiben Megbízó bármely fizetési kötelezettségével késedelembe
esik, úgy a Megbízott a Megbízó egyedi szerződésben meghatározott e-mail
címére felszólítást küld két alkalommal, 3 munkanap eltéréssel. Amennyiben a
második értesítést követően a Megbízó fizetési kötelezettségének nem, vagy
nem maradéktalanul tesz eleget, úgy Megbízott jogosult teljesítését
felfüggeszteni, illetőleg folyamatban lévő marketing kampányt leállítani. Az
ebből eredő kárért Megbízott nem felelős.
3.7. Megbízó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatási díj megfizetése egyúttal azt
is kifejezi, hogy a Megbízó az ÁSZF-ben, Egyedi Szerződésben foglaltakat
elolvasta, értelmezte, megértette, magára nézve kötelezőnek fogadta el, és
tudomásul vette, hogy közötte és a Megbízott között azok tartalma szerint
marketing tanácsadásra vonatkozó megbízási jogviszony jött létre.
IV. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
4.1. A Felek a megbízás teljesítése során együttműködni kötelesek, egyúttal
kötelesek tájékoztatni egymást minden olyan körülményről, amely a megbízás
teljesítését akadályozza, gátolja, a megbízás célját módosítja, avagy a
megbízási díj megfizetését veszélyezteti, vagy kizárja.
4.2. Megbízó köteles tájékoztatni az adataiban bekövetkezett változásról a
Megbízottat a változást követő 3 munkanapon belül.
4.3. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az esetleges személyes adatnak
(kapcsolattartói adatok) minősülő adatait a Megbízott a szerződés teljesítése
érdekében teljes körűen kezelje, és a megbízás teljesítése érdekében harmadik
személyek tudomására hozza. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó által
átadott és személyes adatként megjelölt adatokkal kapcsolatban az adatkezelést
a mindenkori jogszabályoknak megfelelően, az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban Infotv.) és a vonatkozó Európai Uniós jog (AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 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, a továbbiakban „GDPR”)
rendelkezései alapján végzi, amely jogszabályok tartalmazzák a Megbízó
jogorvoslati jogait is. Az adatkezelési műveletek részletes szabályait a jelen
ÁSZF V. Fejezete tartalmazza.
4.4. A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben harmadik személyektől
beszerzett, vagy harmadik személyekre vonatkozó személyes adatot ad át jelen
szerződés szerinti tevékenység ellátása érdekében, úgy köteles az a GTC ...
fejezetében meghatározott adateldolgozásra és adatvédelemre vonatkozó
rendelkezéseket betartani.
4.5. Megbízó az Egyedi Szerződés létrejöttével egyidejűleg a Megbízott
részére köteles a teljesítéshez szükséges valamennyi okiratot, adatot,
információt átadni (a továbbiakban "Információ"). Amennyiben a megbízás
ellátásához átadott Információk hibásak, hiányosak, ellentmondóak, úgy
Megbízott a teljesítést minden további jognyilatkozat nélkül automatikusan
felfüggeszti, egyúttal felhívja Megbízót az Információ pótlására.
4.6. A Megbízó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének megkezdését
megelőzően
Megbízottat
tájékoztatja
minden
olyan
jogszabályi
kötelezettségről, iparági gyakorlatról vagy standardról, amely az általa
igénybevett marketing szolgáltatás kapcsán a Megbízót kötelezi (pl.
dohányipari termék reklámja, gyógyszeripari termék reklámja, stb.).
4.7. A Megbízó jogszavatosságot vállal az általa átadott valamennyi szerzői
jogvédelem alatt álló mű, iparjogvédelmi megjelölés, kifejezés vagy más
tartalom jogszerű felhasználásáért, átadásáért. A Megbízó korlátlan és
teljeskörű felelősséget vállal a jogszavatosság megsértéséből eredő,
Megbízottat ért valamennyi kárért és hátrányért.
4.8. Megbízó a szöveges (pl. hirdetési szövegek) és vizuális tartalom (pl.
grafikák) megfelelőségéért, amennyiben azokat felhasználásra jóváhagyta
felelősséget vállal.
4.9. Megbízó bármikor jogosult Megbízottól a megbízás állásáról tájékoztatást
kérni. Megbízó vállalja, hogy a tájékoztatás kérését a halaszthatatlan eseteket
kivéve elsődlegesen e-mailen terjeszti elő.
4.10.. Megbízott a Megbízó utasításai szerint, a Megbízó érdekében jár el.
Amennyiben a Megbízó ésszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, Megbízott
köteles erről a Megbízót tájékoztatni. Amennyiben a Megbízó az utasítást
írásban fenntartja, Megbízott köteles az ésszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítás
ellenére is eljárni és az ügyet ellátni. Ebben az esetben a Megbízott vélelmezi a
további eljárás tekintetében, hogy az észszerűtlen avagy szakszerűtlen utasítás
a Megbízó érdekét jelenti.
4.11. Megbízott köteles írásban tájékoztatni a Megbízót minden olyan
körülményről, amely a megbízás ellátásához addig adott utasítások
módosítását avagy harmadik személy igénybe vételét teszik szükségessé.
4.12. Megbízó az Egyedi Szerződés létrejöttével egyidejűleg felhatalmazást ad
a Google Adwords Ltd. és a Facebook Ireland Ltd. előtti teljeskörű eljárásra. A
jelen felhatalmazás az Egyedi Szerződés szerinti díjak teljeskörű
megfizetésével vagy a szerződés lejártával szűnik meg. A Megbízott a
Facebook és Google fiók és egyéb adatok törlésére nem jogosult ebben az
esetben sem, azonban a Megbízó felelőssége, hogy a fiók kezelését átvegye.

3.6. Should the Principal delay with any of its payment obligations, the
Contractor shall send notices of twice by three days apart to the Principal’s email address defined in the Individual Contract. If the Principal shall fail
wholly or partly its payment obligation to fulfil after the second notice, the
Contractor shall be entitled to suspend its services or to stop any ongoing
marketing campaign. The Contractor shall not be liable for any damage arising
from this.
3.7. Principal acknowledges that by paying the service fee, it confirms that it
has read and interpreted the provisions of the GTC and the Individual Contract
and accepted them as binding upon itself, and acknowledges further that a
contract of for marketing consulting services has been established between the
Principal and the Contractor.
IV. THE PARTIES’ RIGHTS AND OBLIGATIONS
4.1. The Parties shall cooperate in the delivery of the Individual Contract and
notify each other of any circumstance which may prevent or hinder the
delivery or modify the goal of the Individual Contract, or which could threaten
or preclude the payment of the service fee.
4.2. The Principal shall notify the Contractor of any change in its data within 3
business days.
4.3. The Principal authorizes the Contractor to manage all of the Principal’s
data that qualify personal (contact details) for the purpose of performing the
Individual Contract, and to disclose such data to third parties for the purpose of
performing the Order. The Contractor undertakes to perform data management
with respect to all data delivered by the Principal and marked as personal data
in accordance with the effective laws and regulations, in particular Act CXII of
2011 on Informational Self-Determination and the Freedom of Information
(further referred as “Privacy Act”) and the concerned law of the European
Union (REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of natural persons
with regard to the processing of personal data and on the free movement of
such data, and repealing Directive 95/46/EC further referred as „General Data
Protection Regulation” or „GDPR”), which law also provides for the remedies
available to the Principal. The detailed provisions of data processing are
included in the V. Chapter of this GTC.
4.4. The Principal acknowledges, if he handed over personal data purchased
from third parties, or concerned on third parties in order of performing this
contract activities, then he shall be obliged to comply with the provisions of
data protection and data processing defined in the V. Chapter.
4.5. Upon conclusion of the Individual Contract, the Principal shall deliver to
the Contractor all documents, data and information required for performance
(hereinafter "Information"). If the Information delivered for the purposes of the
Order are incomplete or conflicting then the Contractor shall automatically
suspend performance without any further notice and simultaneously call upon
the Principal to supplement or correct the Information as necessary.
4.6.. The Principal undertakes to inform the Contractor before the execution of
the performance about all regulatory obligation, industry practice or standards,
which commits the Principal to the marketing service and he requisites from
the Contractor (etc. tabacco or pharmaceutical advertising).
4.7. The Principal undertakes warranty of title for the lawful usage and
handover of all content protected by copyright, and all industrial property such
as marks, trademarks, designs, terms and expressions or other contents. The
Principal shall take full and unlimited liability for all damages and
disadvantages caused to the Contractor which resulting from the breach of the
warranty of title.
4.8. The Principal shall be liable for the conformity of all approved text
(advertising texts) and visual (graphics) content.
4.9. The Principal shall be entitled to request information from the Contractor
about the status of the Order at any time. The Principal undertakes to submit
such requests for information primarily by e-mail, except in case of urgency.
4.10. Contractor shall proceed following the Principal’s instructions, and with
respect to the Principal’s interests. If the Principal should give an unreasonable
or unprofessional instruction, the Contractor shall notify the Principal thereof.
If the Principal confirms such instruction in writing, the Contractor shall
follow the unreasonable or unprofessional instruction and perform its duties. In
this case, the Contractor will assume while proceeding that such unreasonable
or unprofessional instruction was given in the Principal’s interest.
4.11. The Contractor shall inform the Principal in writing of any circumstance
which could necessitate the modification of the instructions given thus far or
the employment of a third party.
4.12. Upon conclusion of the Individual Contract, the Principal shall give a
power of attorney for the Contractor to represent him before Google Adwords
Ltd with full authority. This power of attorney shall be cancelled when the
service fee set out in the Individual Contract has been fully paid or the
Individual Contract has been expired. The Contractor shall not be entitled in
the case of such a cancellation to delete the Google or Facebook account or
any other data. The Principal shall be liable to hand over the maintenance of
the accounts.
4.13. The Contractor shall perform the controlling obligation of the promotion
campaign only during Monday to Friday between 8:30 am to 17:00 pm. the
Contractor shall not be liable for any events outside of this period.
4.14. Under the performance of the web development service the Contractor

4.13. Megbízott a kampány felügyeleti tevékenységet kizárólag munkaidőben
hétfőtől – péntekig 8:30 – 17:00 óra között lát el. Ezen az időszakon kívüli
eseményekért Megbízott felelősséget nem vállal.
4.14. Megbízott a webfejlesztési szolgáltatás nyújtása során kizárólag a munka
átadásának időpontjában működő, élő informatikai környezetben történő
megfelelő működéséért vállal felelősséget.
V. ADATFELDOLGOZÁSI MEGÁLLAPODÁS
5.1. A Felek rögzítik, hogy amennyiben közöttük Egyedi Szerződés jön létre,
amelynek keretében Megbízó a Megbízott feladatává teszi személyes adatok
vagy adatállományok automatizált vagy nem automatizált módon végzett
bármely műveletét vagy műveletek összességének elvégzését (így különösen
adatok gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, tagolását, tárolását, átalakítását
vagy megváltoztatását, lekérdezését, betekintését, felhasználását, közlés
továbbítását, terjesztését vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tételét,
összehangolását vagy összekapcsolását, korlátozását, törlését, illetve
megsemmisítését) avagy részére adatokat ad át, vagy adatok gyűjtését,
harmadik felektől történő beszerzését rendeli el, vagy a szerződésszerű
teljesítés érdekében ilyen tevékenyég ellátása szükségessé válik, úgy a jelen
Fejezet rendelkezései kötelezőek a Felek részére.
5.2. A Felek tevékenységüket az Infotv. és a vonatkozó közösségi kötelező
szabályozással (GDPR) összhangban végzik.
5.3. A GDPR fogalmai alkalmazandóak a Felek közötti jogviszonyban, amikor
a Felek „személyes adat”, „adatkezelés”, „az adatkezelés korlátozása”,
„profilalkotás”, „álnevesítés”, „nyilvántartási rendszer”, „adatkezelő”,
„adatfeldolgozó”, „címzett”, „harmadik fél”, „az érintett hozzájárulása”,
„adatvédelmi incidens”, „genetikai adat”, „biometrikus adat”, „egészségügyi
adat”,
„tevékenységi
központ”,
„képviselő”,
„vállalkozás”,
„vállalkozáscsoport”, „kötelező erejű vállalati szabályok”, „felügyeleti
hatóság”, „érintett felügyeleti hatóság”, „személyes adatok határokon átnyúló
adatkezelése”, „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”,
„nemzetközi szervezet” fogalmát alkalmazzák.
5.4. A Megbízott a Megbízó adatfeldolgozójaként jár el.
5.5. Megbízó kizárólagosan jogosult jelen szerződés alapján átadott adatok
felett rendelkezni az adatkezeléssel összefüggésben.
5.6. Megbízott tevékenységét alkalmazottai, tagjai, vezető tisztségviselői útján
végzi. Megbízott mindazon természetes személyektől, akik a jelen megbízási
szerződés alapján személyes adatot ismernek meg, megfelelő, a személyes adat
titokban tartására vonatkozó titoktartási nyilatkozatot vesz fel.
5.7. A Megbízó kijelenti, hogy a személyes adatok kezelését, nyilvántartását a
jogszabályokban meghatározottak szerint végzi.
5.8. A Megbízó kijelenti, hogy az adatkezelése minden esetben megfelelő
jogalappal rendelkezik, ideértve a Megbízott részére történő adattovábbítást.
5.9. A Megbízó az érintettek részére tájékoztatást nyújt az adatkezelés
megkezdése előtt vagy azzal egyidőben, amennyiben pedig az adatkezelés
hozzájáruláson alapul, úgy biztosítja, hogy a hozzájárulás beszerzését. A
tájékoztatás és / vagy hozzájárulás az érintett önálló, befolyásmentes döntésén
alapul, tömör, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű
nyelvezettel kerül megfogalmazásra, és amennyiben a hozzájárulás más
ügyekkel együtt kerül megadásra, úgy a hozzájárulás ezen más ügyektől
egyértelműen elkülöníthető.
5.10. Megbízó által az érintett részére adott adatkezelési tájékoztatója
tartalmazza, hogy az adatokat kifejezetten a Megbízott, avagy a Megbízott
tevékenységét is magába foglaló címzetti csoport részére jogosult átadni.
Amennyiben a Megbízó ilyen tájékoztatást nem adott az érintett részére, úgy a
Megbízott tevékenysége ellátásához szükséges tájékoztatásokat az érintettek
részére megadja, illetve az adatkezelési hozzájárulásokat beszerzi az
adatkezelésre vonatkozóan, és csak ebben az esetben továbbít személyes adatot
a Megbízott részére.
5.11. Amennyiben a Megbízó nem a jogszabályoknak, vagy az ÁSZF
rendelkezéseivel összhangban szerzi be az érintett hozzájárulását, vagy ezen
szabályokkal ellentétes módon biztosítja az érintett részére az adatkezelésre
vonatkozó tájékoztatást, úgy a Megbízott az ilyen adatkezelésekből és
kapcsolódó adatfeldolgozási műveletekért felelősségre nem vonható.
5.12. Megbízott a Megbízó adatkezelési tevékenységét, folyamatait nem
ellenőrzi, nem nyújt adatkezelési-, adatvédelmi tanácsadást, és nem lát el
szakértői tevékenységet, ennek megfelelően a Megbízott kizárólag a Megbízó
jelen ÁSZF-ben illetve Egyedi szerződésben, valamint az Egyedi szerződés
teljesítése során tett nyilatkozatok szerint jár el. Megbízott felhívására köteles
az adatkezelési folyamatok jogszerűségét okirattal igazolni. Amennyiben
nyilvánvaló jogszabály ellenességet tapasztal a Megbízott, úgy jogosult az
Egyedi szerződéstől elállni, vagy a III. Fejezet szerinti eljárásnak megfelelően
tevékenységét felfüggeszteni.
5.13. Megbízó köteles minden, a személyesen adatokra vonatkozó belső
szabályozás, vállalati szabály, egyedi hatósági döntés, egyéb szabályozás stb.
tartalmáról a Megbízottat tájékoztatni.
5.14. Megbízó tudomással bír arról a tényről, hogy a Megbízott egyes
szolgáltatásai ellátása érdekében alvállalkozót vesz igénybe, és az alvállalkozó
részére bizonyos esetekben személyes adatokat is továbbít. Megbízott vállalja,
hogy a szerződés megkötésével egyidejűleg, de legkésőbb az adattovábbítás
megkezdése előtt a Megbízót tájékoztatja azokról az alvállalkozókról, aki vagy
amely részére személyes adatot kíván továbbítani. Megbízó a tájékoztatást

shall be only responsible for proper functioning to the actual and existed IT
environment at the time of the performance.
V. AGREEMENT ON DATA PROCESSING
5.1 The Parties state if an Individual Contract shall be concluded between the
Parties, and it consigns the obligation for the Contractor to perform any
operation or set of operations on personal data or on sets of personal data,
whether or not by automated means (especially, but not exclusively such as
collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or
alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission,
dissemination or otherwise making available, alignment or combination,
restriction, erasure or destruction) or the Principal transmit personal data to the
Contractor, either dispose to collect or purchase personal data from third
persons, or such activity should be necessary to the performance of the
Individual Contract, then this Chapter of the GTC shall be applicable.
5.2. The Parties shall carry out its activity in the conformity of the Privacy Act
and the GDPR.
5.3. The following definitions of the GDPR shall be applicable in the relation
between the Parties, such as „personal data”, „data processing”, „restriction of
processing”, ‘profiling’, ‘pseudonymisation’, ‘filing system’, ‘controller’,
‘processor’, ‘third party’, ‘recipient’, ‘consent’ , ‘personal data breach’,
‘genetic data’, ‘biometric data’, ‘data concerning health’, ‘main establishment’,
‘representative’, ‘enterprise’, ‘group of undertakings’, ‘binding corporate
rules’, ‘supervisory authority’, ‘supervisory authority concerned’, ’crossborder processing’, ‘information society service’, ‘international organisation’.
5.4. The Contractor shall act as the data processor of the Principal, who shall
be deemed as the data controller.
5.5. The Principal, as a data controller shall be entitled to exclusively dispose
with the personal data transmitted by this contract.
5.6. The Contractor shall carry out its contractual activity by its members,
employees and executive officers. The Contractor shall obtain privacy policy
statement from all natural person who shall get know personal data by this
contract.
5.7. The Principal hereby declares, that processing of the personal data and
maintaining the records shall be performed by meeting with the legal
requirements.
5.8. The Principal declares, that its data processing activity is being lawfulness
processing with the eligible legal base, including the right to transmit data to
the Contractor.
5.9. The Principal undertakes to provide any information relating to the
personal data before or at the time when personal data are obtained, and if the
data processing is based on consent then the Principal ensures it to be obtained.
The information and/or the consent is based on the free and independent
decision of the data subject, and it is formulated in a concise, transparent,
intelligible and easily accessible form, using clear and plain language, and if
the data subject's consent is given in the context of a written declaration which
also concerns other matters, the request for consent shall be presented in a
manner which is clearly distinguishable from the other matters.
5.10. The information has been provided by the Principal to the data subject
contains, that the Principal is entitled to transmit the personal data to the
Contractor, or to the categories of the recipients, where the Contractor is
belong to by its activity. If the Principal has not provided information to the
data subject, then the Principal shall obliged to provide it or shall collect the
approval consent to the data processing from the data subject. The Principal
shall be entitled to transmit any personal data to the Contractor, even if the
information has been provided to or the approval consent has been collected
from the data subject.
5.11. If the Principal procures the consent of or provides the information
relating to the data processing to the data subject against the laws, or the
provisions of this GTC, that the Contractor shall not be responsible for
damages resulting from such data processing.
5.12. The Contractor shall not control the data processing procedures and
activities at the Principal, and shall not provide any advisory or professional
services on data protection, accordingly the Contractor shall perform its
services based on the statements of the Principal stated in the Individual
Contract or the GTC or issued by the Principal under the performance of the
Individual Contract. Principal undertakes to prove the lawfulness of its
procedures by the request of the Contractor, and provide the documentary
evidences. If the Contractor has got any obvious experience on breach of the
law, then the Contractor shall be entitled to terminate the contract, or suspend
its performance according to the rules of the III. Chapter of this GTC.
5.13. The Principal shall inform the Contractor about internal rules, corporate
rules, special administrative decisions, other regulations related to personal
data processing.
5.14. The Principal acknowledges the fact, that the Contractor performs some
of its services using subcontractors and the Contractor transmits personal data
to the subcontractor. The Contractor undertakes to inform the Principal with
the signing of the Individual Contract, or before the data transmission about
the subcontractors who the personal data may be transmitted for. The Principal
shall be obliged to approve or deny the transmission.
5.15. The Principal shall avoid to transmit the personal data which concerned
by the data subject’s appeal, or relating to the rights defined in the 15-21.

követő 1 munkanapon belül köteles az adattovábbítást jóváhagyni vagy azt
megtagadni.
5.15. A Megbízó tartózkodik olyan személyes adatok átadásától, amelyek
esetében az érintett jogorvoslattal, vagy a GDPR 15-21. Cikk szerinti jogaival
élt. Amennyiben Megbízó mégis ilyen adatok kíván átadni, úgy erről köteles a
Megbízottat előzetesen tájékoztatni. A Felek kötelesek az Egyedi szerződéssel
érintett személyes adatra vonatkozó bármely érintetti nyilatkozatról,
jogorvoslatról, joggyakorlásról a másik felet 2 munkanapon belül értesíteni.
Amennyiben a Feleknek válaszadási, nyilatkozattételi, tájékoztatási
kötelezettsége keletkezik az érintetti joggyakorlással kapcsolatban, úgy
kötelesek nyilatkozataikat a határidő lejártát megelőző kellő időben a másik
Fél részére megadni. Megbízott jogosult az ilyen személyes adatok
tekintetében a szolgáltatás megtagadására. A szolgáltatás megtagadása esetén a
Megbízót nem illeti meg az elállás vagy felmondás joga.
5.16. Amennyiben Megbízó a Megbízottat kötelezi valamely személyes adat
gyűjtésére, vagy bármely olyan tevékenység ellátására, amely miatt az érintett
részére tájékoztatást kell nyújtani, úgy a Megbízott részére előzetesen megadja
az adatkezelés megelőzően adandó tájékoztató, vagy hozzájárulás sablon
szövegét. A Megbízó az általa jóváhagyott szövegek, scriptek,
formanyomtatványok stb. szövegezéséért felelősséget vállal.
5.17. A Megbízó kellő időben tájékoztatja a Megbízottat az adatkezelési
tevékenysége megváltozásáról, és átadja a Megbízott által alkalmazandó új
szövegeket, scripteket, formanyomtatványokat.
5.18. Amennyiben a Megbízó a személyes adatok az érintett hozzájárulása
alapján végzi, úgy a hozzájárulás megadását a Megbízott felhívására legkésőbb
2 munkanapon belül igazolja.
5.19. Megbízott a jelen szerződés megszűnését követő 5 munkanapon belül a
szerződés teljesítésével összefüggésben keletkezett személyes adatot átadja
Megbízó részére, továbbá törli a személyes adatot saját rendszereiből.
VI. FELELŐSSÉG
6.1. Megbízott felelősségére az általános szabályok vonatkoznak, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései.
6.2. Megbízott felelőssége – ideértve az alvállalkozókért fennálló felelősségét
is - kizárólag a részére ténylegesen megfizetett szolgáltatási díjak
háromszorosa erejéig áll fenn, kivéve a szándékos avagy bűncselekménnyel
okozott kár eseteit.
6.3 Megbízott kizárja felelősségét, amennyiben Megbízó a Megbízás szerinti
kötelezettségét megszegi, így különösen amennyiben elmulasztja a jelen
ÁSZF-ben avagy Egyedi Szerződésben meghatározott tájékoztatási, együttműködési, fizetési kötelezettségét határidőben avagy teljeskörűen teljesíteni.
6.4. Megbízásból eredő követelések 3 év alatt évülnek el. Megbízott
felszólítása az elévülést megszakítja. Amennyiben Megbízó a Megbízott
fizetési felszólítását a kézhezvételtől – ideértve a VIII. fejezetben
meghatározott kézbesítési vélelem útján történő kézbesítést is - számított 30
napon belül írásban nem vitatja, úgy a Megbízó hallgatása a felszólításban
megjelölt fizetési kötelezettség Megbízó általi elismerését jelenti. Az elismerés
az elévülést megszakítja.
6.5. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a kampány management szolgáltatások
esetében a harmadik személy hirdetési szolgáltatók (pl. Facebook, vagy
Google Adwords) részére előzetesen megfizetve avagy bankkártya fedezet
mellett hirdetési költségkeretet kell biztosítani, mely fedezetet nyújt az online
hirdetési költségekre. A Megbízó kifejezetten tudomással bír arról is, hogy az
interneten megjelenő hirdetések díjainak elszámolása a „click and pay” alapon
működik, azaz előre nem határozható meg, hogy hány felhasználó klikkel a
Megbízó hirdetésére és jut el a Megbízó által meghatározott online
tartalomhoz. A hirdetési szolgáltatók a hirdetési költségkeretet nem
maximalizálják pontos összegben, minden esetben tolerancia értékeket
határoznak meg, mely általában +/- 30 százalék a jóváhagyott költségkeret
összegéhez képest. mindezek alapján a Megbízó előtt ismert és elfogadott,
hogy az általa meghatározott költségkeret összegéhez képest akár további 30%
hirdetési költség is felmerülhet, illetőleg bankkártyája megterhelésre kerülhet.
Mindezekért a Megbízott semmilyen felelősséget nem vállal.
6.6. Amennyiben a Megbízottat a Megbízó tevékenységével vagy
mulasztásával összefüggésben kár (pl. bírság) éri, a Megbízott jogosult a kár
összegét a Megbízóval szemben érvényesíteni. A határidőben meg nem fizetett
kár esetében a Megbízott jogosult a III. Fejezetben meghatározottak szerint
eljárni, és tevékenységét felfüggeszteni.
VII. VIS MAIOR
7.1. Az alábbi rendelkezések értelmében vis maior esemény az érintett Fél által
előre nem látható és el nem hárítható külső ok így például: természeti
katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás,
polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, áramkimaradás,
a számítógépes rendszerek működését megbénító vírustámadás, számítógépes
rendszerek működését megbénító hackertámadás, vagy más rosszindulatú
magatartások következménye, így különösen, de nem kizárólagosan Ddos
támadás a internet-, vagy telefonhálózatoknak a Felek érdekkörén kívüli okból
történő összeomlása, diszfunkcionalitása.
7.2. Egyik Fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás-

Article of the GDPR. In the case of the Principal would transmit such personal
data to the Contractor, that it must be informed in advance. The Parties shall be
obliged to notify the other Party within 2 working days any of the data
subject’s statement, appeal or exercise of right on personal data. If the Parties
shall arise any obligations to response, declare or inform in connection with
the data subject’s rights, than the Parties shall be obliged to make statements
in due course and before the deadline. The contractor shall be entitled to refuse
the performance of the contract. In the case of the refusal of the performance,
the Principal shall not be entitled to terminate or withdraw the contract.
5.16. If the Contractor is obliged to collect personal data, or provide any
service where information should be given to the data subject,that the Principal
shall provide the template text of the information or consent in advance of the
data processing activity. The Principal takes the responsibility for all texts,
scripts and templates approved by the Principal.
5.17. The Principal shall inform the Contractor in the due course from the
modification of its data processing practice during the performance of the
contract and provide the new and approved texts, scripts and templates.
5.18. If the Principal carries out the data process by the consent of the data
subject, the Principal shall prove the consent to be given within 2 working days
to the request of the Contractor.
5.19. Within 5 working days from the termination of the contract the
Contractor shall transmit the data arisen under the performance of the contract
to the Principal, and furthermore delete the data from its records.
VI. LIABILITY
6.1. The Contractor’s liability shall be governed by the effective laws and
regulations, in particular the provisions of Act V of 2013 on the Civil Code.
6.2. The Contractor’s liability – including the liability for subcontractors -shall
be limited to the three times total amount of service fees actually paid to it,
except for damage caused through wilful negligence or a criminal act.
6.3 The Contractor disclaims any liability if the Principal breaches its
obligation set out in the Order, in particular, if it fails to meet any of its
notification, cooperation or payment obligations set out in this GTC or in the
Individual Contract by the relevant deadline or completely.
6.4. All claims arising from the Order shall lapse in 3 years. The Contractor’s
notice shall interrupt the period of lapse. If the Principal does not object to the
Contractor’s payment notice in writing within 30 days after receipt of the
same, including deemed receipt as such term is defined in Chapter VIII of this
GTC, then Principal shall be deemed to have acknowledged the payment
obligation set out in the payment notice. Such acknowledgement shall interrupt
the period of lapse.
6.5. The Principal acknowledges, that in case of the campaign management an
advertisement appropriation should be paid in advance or covered by credit
card / bank account guarantee for the advertisement service providers (e.g.
Facebook or Google Adwords) which covers the fees of the online
advertisement services. The Principal expressly knows that the settlement of
the online advertisement fees is based on “click and pay”, and it cannot be
determined in advance the number of the users who click on the advertisement,
and reach the content is made available by the Principal. The advertisement
service providers do not limit the appropriation in exact amount, and they
determine tolerance rates, which are generally +/- 30 percentage compared to
the approved appropriation rate. Based on the foregoing it is known and
approved by the Principal, that compared to the amount of advertisement
appropriation determined by the Principal further 30 % advertisement fee can
be occured, and the Principal’s credit card or bank account can be charged. For
all these practice of the advertisement of the service providers the contractor
shall not be liable.
6.6. Whether the Contractor shall be damaged (e.g. fine) by the malpractice or
failure of the Principal, the Contractor shall be entitled to enforce the amount
of the damage from the Principal. In case of unpaid damage the Contractor
shall be entitled to do so as it specified in the III. Chapter and suspend the
performance of the contract.
VII. FORCE MAJURE
7.1. In accordance with the following provisions, a force majeure event is an
unforeseeable and unenforceable external cause of the Party concerned, such as
natural disasters, fire, flood, provision of authority, state of emergency,
rebellion, civil war, war, strike or similar work stoppage, power outage,
archaeological discovery, local specialist shortage, virus attack on computer
systems, hacker attack, or any other effect of malicious conducts especially
(but not exclusively) Ddos attack, and the collapse or dysfunctionality of
telephone or internet networks for reasons other than those of the Parties.
7.2. Neither Party shall be responsible for non-performance, faulty
performance or late performance of its obligations under the Contract, if it is
caused by force majeure event.
7.3. In case of a force majeure event the affected Party shall immediately
notify the other Party in writing. Such notification shall point out the specific
reason of the force majeure event and the expected effect of such event on the
performance of the Contract. If the force majeure event delayed the
performance of this Contract by more than fifteen days, the Parties shall
negotiate the necessary modifications to this Contract. For the duration of the

vagy késedelmes teljesítésért, ha azt vis maior esemény okozta.
7.3. Vis maior esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik
Felet haladéktalanul értesíteni. Ezen értesítésben meg kell nevezni a Vis Maior
pontos okát, valamint a Szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását.
Amennyiben a Vis Major 15 napnál hosszabb idővel késleltetné a Szerződés
végrehajtását, Feleknek tárgyalásos úton rögzíteniük kell a Szerződésben
szükséges módosításokat. Vis maior esemény időtartama alatt a Szerződés
szünetel, abban a mértékben, amennyiben a Szerződés teljesítése a vis maior
esemény miatt nem lehetséges.
VIII. MEGBÍZÁS MEGSZŰNÉSE
8.1. A Megbízást a határozott időtartam alatt egyik fél sem jogosult
felmondani. A határozatlan tartamú Megbízást bármelyik fél jogosult
egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, 15 napos felmondási idővel megszüntetni.
8.2. A Felek kötelesek a Megbízás megszűnését megelőzően elszámolni
egymással.
8.3. Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződést jogellenesen,
vagy határozott időtartam alatt felmondja (ide nem értve a Megbízott súlyos
szerződésszegése miatt történő rendkívüli felmondást), vagy az saját
érdekkörébe tartozó okból a teljesítés befejezése előtt megszűnik, avagy a
Megbízó érdekkörében felmerülő okból lehetetlenné válik, úgy a már befizetett
szolgáltatási díj visszatérítésére a Megbízott nem kötelezhető, valamennyi
fizetési kötelezettség esedékessé válik, továbbá a határozott időre vonatkozóan
meg nem fizetett szolgáltatási díjak megfizetését a Megbízott jogosult
követelni.
IX. JOGVITÁK
9.1. Felek között létrejött Megbízásból eredő jogvitákat a Felek elsődlegesen
tárgyalással, békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben a Felek
jogvitájukat nem tudják rendezni, bármelyik Fél jogosult bírósági eljárást
kezdeményezni. A Felek jogvitájukra értékhatártól függően kikötik a
Budakörnyéki Járásbíróság illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos
illetékességét.
9.2. Megbízó köteles a Megbízás ellátásával felmerült panaszával elsődlegesen
és írásban megkeresni a Megbízottat. Megbízott a panaszt kivizsgálja, és a
vizsgálat eredményéről haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a
Megbízót tájékoztatja.
X. ÉRTESÍTÉSEK ÉS ÁSZF MÓDOSÍTÁS
10.1. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízás teljesítésével kapcsolatos
jognyilatkozataikat az Egyedi Szerződésben megjelölt e-mail, fax, vagy
levelezési címeken teszik meg. A Megbízó az Egyedi Szerződés módosításával
kapcsolatos nyilatkozatait (további szolgáltatások igénybevétele, meglévő
szolgáltatások módosítása) az Egyedi szerződésben megjelölt e-mail címéről
küldött e-mail útján is jogosult megtenni. A módosítás hatályba lépésének
időpontja az a nap, amikor a Megbízott a módosítási igényt kifejezett
nyilatkozatával elfogadja. A szolgáltatási díjak csökkentésére vagy a
Megbízott felelősségének módosítására vonatkozó nyilatkozatokat írásban,
postai úton kell megtenni és az csak a Megbízott írásbeli visszaigazolásával
hatályosulhat.
10.2. A Megbízás megszűnésével kapcsolatos jognyilatkozatokat írásban,
postai úton kötelesek az egymás részére megküldeni, azzal, hogy a postai úton
küldött irat akkor is átvettnek minősül a feladástól számított 5. munkanapon,
amennyiben a küldemény "nem kereste", "címzett ismeretlen" avagy
"elköltözött" jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
10.3. Megbízott jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor módosítani. A
módosítás hatályba lépésének feltétele, hogy a módosítást tartalmazó új ÁSZF
és a módosítás lényege az új vagy módosított ÁSZF pont megjelölésével
együtt a Megbízó kapcsolattartásra megjelölt e-mail címére megküldésre
kerüljön. Amennyiben a Megbízó a megküldést követő 15 napon belül a
módosítást nem vitatja, úgy a módosítás a felek között automatikusan hatályba
lép a megküldést követő 16. napon. Jogszabályváltozás által indokolt
módosítás esetén az ÁSZF módosítás a megküldést követő napon hatályba lép.
Amennyiben a Megbízó az ÁSZF módosítást vitatja, úgy az a felek között nem
lép hatályba.
XI. TITOKTARTÁS ÉS VÉDJEGY
11.1. Megbízott a Megbízó előzetes írásbeli értesítését követően Megbízás
ellátásához szükséges mértékig jogosult a Megbízó adatainak, üzleti titkainak
kiadására harmadik személyek részére. Jelen pontban megjelölt és kiadható
adatnak tekintenek a felek minden olyan adatot, amelynek kiadását, felhasználását a Megbízó előzetesen írásban nem tiltotta meg Megbízott részére.
11.2. Megbízott a mindenkor hatályos jogszabályok szerint és keretei között
köteles hatósági adatszolgáltatásra.
11.3. Megbízott a Megbízó adatait jogosult reklámtevékenysége és statisztikai
gazdasági adatgyűjtése során gyűjteni, felhasználni. Megbízott jogosult a
Megbízó adatát adatbázisában a Megbízás megszűnését követően 1 évig
megőrizni reklámtevékenység céljából. Megbízott jogosult a Megbízót
ajánlatokkal, egyoldalú tájékoztatással (hírlevél szolgáltatás) megkeresni.

force majeure event the performance of the Contract shall be suspended to the
extent that the performance of the Contract is not possible due to the force
majeure event.
VIII. TERMINATION OF THE CONTRACT
8.1. Neither party shall be entitled to cancel the contract during its definite
term. Indefinite-term contracts may be cancelled by either party by written
notice, with a notice term of 15 days.
8.2. The Parties shall settle accounts with each other before the termination of
contract.
8.3. Principal acknowledges that if it rescinds the contract unlawfully or during
its definite term (excluding extraordinary termination due to a severe breach of
contract by the Contractor), or if the contract is terminated for a reason within
the Principal’s control before completion of the contract or its performance
becomes impossible for a reason within the Principal’s control then the
Contractor shall not be obliged to refund the service fee already paid, all
payment obligations shall be due and payable, furthermore the Contractor shall
be entitled to claim from the Principal payment of any unpaid service fees on
the remaining period from the definite term of the contract.
IX. LEGAL DISPUTES
9.1. Any legal disputes arising from the contract made between the Parties
shall be settled primarily by means of peaceful negotiations. If the Parties are
unable to settle their legal dispute, either of them shall be entitled to initiate
court proceedings. The Parties stipulate the exclusive jurisdiction of the Buda
Environs District Court or the Székesfehérvár Regional Court in their legal
dispute, depending on the disputed value.
9.2. Principal shall always seek the Contractor first in writing with its
complaint concerning the delivery of the Order. Contractor shall investigate
the complaint and report the findings of the investigation to the Principal as
soon as possible but no later than within 30 days.
X. NOTICES AND AMENDMENT TO THE GTC
10.1. The Parties agree that they shall make any notices concerning the
delivery of the Order to the e-mail, fax, or mail addresses specified in the
Individual Contract. The Principal shall be entitled to make its notices
concerning the modification of the Individual Contract (e.g. requesting
additional services, modifying existing services) by e-mail sent from its e-mail
address specified in the Individual Contract. The modification shall take effect
on the day on which the Contractor has confirmed the modification request by
its express written consent. Any kind of statements should be issued in written
form, and sent by registered mail in the subject of any modification on services
fees or liability of the Contractor. Such modifications could only be valid and
effective with the written and signed confirmation of the Contractor..
10.2. All notices related to the termination of the contract shall be sent by the
Parties to each other in writing, by mail, provided that a notice sent by mail
shall be deemed to have been delivered on the 5th business day after its
dispatch even if the notice is returned to the sender with the comments "not
requested", "addressee unknown" or "addressee moved".
10.3. Contractor shall be entitled to modify the provisions of this GTC at any
time. The condition for entry into force of the GTC modification is, that the
new GTC incorporated the modifications and the crucial elements of the
modification with the highlighted new or amended point of the GTC should
sent to the Principal’s dedicated e-mail address.

XI. CONFIDENTIALITY AND TRADEMARK
11.1. Subject to prior written notice to the Principal, the Contractor shall be
entitled to disclose the Principal’s data and business secrets to third parties to
the extent it is necessary for the delivery of the Order. The Parties agree that all
data may be disclosed under this clause except for those whose disclosure and
use has been forbidden in writing by the Principal to the Contractor in advance.
11.2. The Contractor shall disclose data to the authorities in accordance with
the provisions and restrictions in the relevant laws and regulations in effect at
the time of the disclosure.
11.3. The Contractor shall be entitled to collect the Principal’s data during its
advertising activities and during the collection of statistical business data. The
Contractor shall be entitled to retain the Principal’s data in its database for 1
year after the termination of contract for the purpose of advertising. The
Contractor shall be entitled to seek the Principal with its offers and unilateral
messages (newsletters). Principal shall be entitled at any time to forbid, in
writing, the use of its data for advertising purposes.
10.4. Neither Party shall be entitled to use the other Party’s logo, trademark or
trade name without the latter’s prior written consent.
10.5. The Principal acknowledges and expressly accepts that this contract shall
only take effect if the Principal fully accepts Google Ireland Ltd’s terms and
conditions of its Google Adwords service and acknowledges them as binding
on itself. Google Ireland Ltd’s Terms and Conditions can be found at
https://adwords.google.com/select/tsandcsfinder?country=HU.
Facebook

Megbízó bármikor jogosult írásban a reklámcélú adatkezelést megtiltani.
11.4. A Felek nem jogosultak a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulása
nélkül annak logóját, védjegyét, kereskedelmi megjelölését felhasználni.
11.5. A Megbízó tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy jelen
szerződés létrejöttének feltétele, hogy a Google Ireland Ltd. Google Adwords
és a Facebook Irealnd Ltd. szolgáltatására vonatkozó feltételeit maradéktalanul
elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismerje el. A Google Ireland Ltd.
feltételei
a
https://adwords.google.com/select/tsandcsfinder?country=HU
linken
érhetők
el.
A
Facebook
Ireland
Ltd
feltételei
a
https://www.facebook.com/policies linken érhetőek el.
XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
12.1. A Felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF, vagy a Felek között létrejött Egyedi
Szerződés értelmezése során elsődlegesen az Egyedi Szerződésben és
mellékleteiben, ezt követően az ÁSZF-ben, valamint annak mellékleteiben
rögzített rendelkezések irányadóak jogviszonyukra.
12.2. Megbízó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elolvasta és
egyedileg értelmezte, az ÁSZF rendelkezéseit módosítani nem kívánta, és mint
akaratával mindenben egyezőt írta alá, mely nyilatkozatát ehelyütt külön
aláírásával is megerősít.
12.3. Megbízó kijelenti, hogy amennyiben Egyedi Szerződést kötött a
Megbízottal, úgy abban szerepeltett minden olyan feltételt, mellyel jelen ÁSZF
rendelkezéseitől el kívánt térni.
12.4. Írásbeli aláírás hiányában jelen ÁSZF rendelkezései is irányadóak a
Felek jogviszonyára, amennyiben a Megbízott a Megbízó részére küldött
bármely értesítésben utalt az ÁSZF elérhetőségére.
12.5. Jelen ÁSZF annak aláírása nélkül is kötelező az Megbízottra.
12.6. A szerződő Felek kijelentik, hogy megszüntetésükkel kapcsolatos eljárás
(pl.: egyéni vállalkozás megszüntetése, csődeljárás, felszámolási illetve
végelszámolási eljárás) nincs folyamatban, ilyen kérelmet tudomásuk szerint
senki nem nyújtott be velük szemben, és ilyen eljárást maguk sem indítottak,
továbbá nincs velük szemben folyamatban olyan bírósági vagy hatósági
eljárás, amely gazdasági tevékenységük folytatását vagy a jelen szerződés
teljesítését ellehetetleníti, vagy akár olyan döntéssel is végződhet, amely ezzel
járhat.
12.7. A Megbízó kijelenti, hogy az Egyedi Szerződés, vagy az ÁSZF
rendelkezései alapján felmerült szolgáltatási díjak megfizetésére annak
esedékességekor és a felek között jogviszony létrejöttének időpontjában is
képes.
12.8. A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy Etikai Kódexet alkalmaz a
tevékenysége során. A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Etikai
Kódex előírásainak és elvárásainak nem felel meg, a Megbízott a szerződés
jogosult megszüntetni egyoldalú felmondó nyilatkozatával. Ilyen esetben a
felmondásig teljesített szolgáltatásokkal kötelesek a felek elszámolni, egyéb
jogkövetkezmény azonban nem alkalmazható a felmondás okán.

----------------------------------------------------------------------Alulírott Megbízó kijelentem, hogy a Drive Online Marketing Korlátolt
Felelősségű Társaság marketing tanácsadásra vonatkozó feltételeit
megismertem, és kijelentem, hogy a feltételeket elfogadom.
Megbízó cégnév:__________________________
Megbízó adószám:_________________________
Megbízó székhely:_________________________
Kelt: ___________, 2018._______.________

Ireland
Ltd’s
Terms
and
https://www.facebook.com/policies

Conditions

can

be

found

at:

XII. MISCELLANEOUS PROVISIONS
12.1. The Parties state that during the interpretation of this GTC and the
Individual Contract made between the Parties, first the provisions of the
Individual Contract and its Schedules, and then those of the GTC and its
Schedules shall be governing in their legal relationship.
12.2. The Principal declares that it has read and individually interpreted the
provisions of this GTC, did not wish to amend any provision of the GTC, and
signed the GTC as a deed fully conforming to its will which it confirms by
signing the present document.
12.3. The Principal declares that in case it concluded an Individual Contract
with the Contractor, any and all conditions deviating from the provisions of
this GTC have been included in the Individual Contract.
12.4. The provisions of this GTC shall be governing in the legal relationship of
the Parties even it is not signed in writing provided that the Contractor made
reference to the availability of the GTC in any of its notices sent to the
Principal.
12.5. This GTC shall apply to the Contractor without Contractor’s signing the
same.
12.6. The Contracting Parties represent and warrant that they are not subject to
any pending bankruptcy, winding-up or liquidation procedure (e.g.:
termination of private entrepreneurship, bankruptcy, liquidation or final
settlement procedure), and, to the best of their knowledge, no petition for such
procedure has been filed against them by any third party or by themselves, and
there is no pending court or authority proceedings which could make it
impossible for them to continue their business activity or to perform this
contract, or which could end with a decision that could have the same result.
12.7. The Principal represents and warrants that it is capable of paying the
service fees arisen under the Individual Contract or the GTC both at the time
such fees become due and at the time of establishing the legal relationship
between the Parties.
12.8. The Contractor hereby inform the Principal that Contractor applies
Ethical Code during its activity. The Principal acknowledges, that it shall not
meet with the provisions and expectations of the Ethical Code then the
Contractor shall be entitled to terminate the contract with an unilateral
notification statement. In the case of such a termination the Parties shall be
obliged to settle account with the fulfilled services, but any other sanctions
shall not be applied based on this termination.

----------------------------------------------------------------------I, the undersigned Principal hereby declare that I have learned the terms and
conditions for marketing consulting services of Drive Online Marketing
Korlátolt Felelősségű Társaság, and I declare that I accept those terms and
conditions.
Principal’s firm name:_________________________
Principal’s tax number:________________________
Principal’s registered office:____________________
Place and date: ___________, 2018._______.________

