
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

2020-12-10 

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.danetti.hu webáruház (a továbbiakban 

weboldal) üzemeltetője, Danetti Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) által alkalmazott 

adatvédelmi és -kezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet 

a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismer el, mivel a Szolgáltató célja, hogy a lehető 

legteljesebb mértékben biztosítsa a weboldalon regisztrált felhasználók személyes adatainak 

védelmét. 

 A weboldal használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével a  

Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató 

rendelkezései szerint kerüljön sor. 

Ez a honlap sütiket (cookie) használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a 

böngészést.  

A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. További 

információ: Cookie-k (sütik) használata 

 

I. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ ADATAI 

A Szolgáltató cégneve: Danetti Kft. 

A Szolgáltató székhelye: 7621 Pécs Siklósi út 40/1 

A Szolgáltató számlaszáma: 10700505-48760702-51100005 

A Szolgáltató telefonos elérhetősége: +36302796791 

E-mail: info@danetti.hu 

A Szolgáltató adószáma:12437793-2-02 

Adatkezelés nyilvántartási szám:  

 

II. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info törvény) 

értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni az alábbiak 

szerint. 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító 

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 
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azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés; 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 

közvetve - azonosítható természetes személy (jelen tájékoztató esetében a Felhasználó); 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó 

személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy 

a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 

adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja (jelen 

tájékoztató esetében a Szolgáltató); 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele; 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges; 

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a 

jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi; 

 

III. ADATKEZELÉS 

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés 



Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 

rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával 

összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 

§ (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi 

kötelezettség teljesítése. 

Az adatkezelés célja: 

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési 

kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak 

a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg 

kell őrizniük. 

A kezelt adatok köre: 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama: 

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 

évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott 

hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. 

 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 

5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: 

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez 

alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára. 

A kezelt adatok köre: 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama: 

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli. 

 



 

A regisztrációval együtt járó adatkezelés 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával 

összhangban az Ön hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: 

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást 

tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni) 

A kezelt adatok köre: 

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a 

megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli. 

Az adatkezelés időtartama: 

A hozzájárulásának visszavonásáig. 

 

További adatkezelések 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást 

nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az 

adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). 

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli 

adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az 

Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen 

személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról 

kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja. 

 

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről 

 

 

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás 

Az adatfeldolgozó megnevezése: PB Creative Solutions Bt. képviselő: Passa Barabás 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:  7584 Babócsa, Kossuth Lajos utca 143. 

E-mail cím: hello@creativex.hu 

mailto:hello@creativex.hu


Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok 

tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult. 

 

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység 

Az adatfeldolgozó megnevezése: DPD Hungária Kft. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet 

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36-29/88 66 70 

Az adatfeldolgozó e-mail címe:  adatkezeles@dpd.hu 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a 

megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a 

telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően 

haladéktalanul törli. 

 

 

 

 

 

IV. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, 

hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás 

ellen. 

 

V. AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti: 

• a tájékoztatáshoz való jog, 

• az adatok helyesbítéséhez való jog, 

• az adatok törléséhez való jog, 

• az adatok zárolásához való jog, 

• a tiltakozás joga. 

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai 

kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 

azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok 
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továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az 

adatokat. 

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait 

helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. 

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő 

legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt 

törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) 

bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így 

például a számlázással összefüggésben). 

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés 

sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, 

ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

 

• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § 

(5) bekezdésében foglalt esetben; 

• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen 

üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 

legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 

döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy 

törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban 

vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés 

iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

 

VI. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE 

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által a weboldal 

szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról 

az info@danetti.hu email címen vagy a +36302796791  telefonszámon. A Szolgáltató a 

Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással 

összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és 

címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Szolgáltató köteles a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető 

formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás 

ingyenes. A korábban a Szolgáltató részére megadott e-mail címről érkezett igényt a 

Szolgáltató a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban 

benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha megfelelően igazolta 

felhasználói minőségét. 
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VII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Info törvény, valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) 

alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos 

kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is 

(1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf. 

5., ugyfelszolgalat@naih.hu, (+36) 1 391 1400, www.naih.hu). 

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés 

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell 

jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. 

Adatkezelési tájékoztató módosítása 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap 

módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési 

tájékoztatót. 

 

VIII. COOKIE-K (SÜTIK) HASZNÁLATA 

Webáruházunk megfelelő működéséhez valamint a még jobb felhasználói élmény érdekében 

néha „sütiknek” nevezett adatfájlokat (cookie) kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt 

más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik. 

Mik is azok a sütik? 

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, 

illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az 

Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a 

honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra 

megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról 

átnavigál egy másikra. 

A sütik karbantartása 

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Ön 

törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja 

tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, 

amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és 

számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek. 

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: 

• Google 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop

&hl=hu 

• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies 
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• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-

szamito 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 

2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. 

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön 

hozzájárulása. 

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-

azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID 

cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható 

hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az 

Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való 

korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords 

konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb 

konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy 

egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések 

kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok 

teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett 

hirdetések megjelenítésének elkerülése. 

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a 

weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik 

tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és 

jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy 

egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő 

cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett 

a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – 

felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben 

(például a Google Keresésben) és szerte az interneten. 

RTB személyre szabott retargeting cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók 

számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve 

termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg 

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához 

nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek 

hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k 

élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat 

gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja 

leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek 

a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal 

dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. 

Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito


Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a 

fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra. 

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a 

látogató. Élettartamuk 60 nap. 

 

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. 

Élettartama 60 nap. 

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a 

cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap. 

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap. 

Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével 

a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal 

tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook 

remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott 

ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista 

nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan 

további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 

Online vitarendezésre vonatkozó információk az ODR (Online 

Dispute Resolution Regulation) 14. cikkelyének 1. paragrafusa 

szerint: 

Az Európai Bizottság lehetőséget biztosít a vásárlók számára, hogy az online vitarendezést 

egyik platformjukon rendezzék, az ODR (Online Dispute Resolution Regulation) 14. 

cikkelyének 1. paragrafusa szerint. A platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) olyan 

oldalként szolgál, ahol az ügyfelek peren kívül megegyezésre juthatnak az online 

vásárlásokkal és szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben. 

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr

