
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok 

  

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse dr. Kökényné Környei Réka e.v. (továbbiakban: 

vállalkozó) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és adatvédelmi és 

adatkezelési politikáját, amelyet vállalkozó, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel 

ismer el. 

 

1. ÁLTALÁNOS ADATOK  

 

1. AZ ÜZEMELTETŐ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, BEJEGYZÉSI ÉS 

NYILVÁNTARTÁSI SZÁMAI  

Az üzemeltető neve: dr. Kökényné Környei Réka ev. 

Az üzemeltető székhelye és postacíme: 2310 Szigetszentmiklós, Dunasor 9. 

Az üzemeltető nyilvántartási száma: 50545829 

Az üzemeltető adószáma: 57128274-1-33 

Az üzemeltető adatkezelési nyilvántartási száma:  

Az üzemeltető bankszámlaszáma: K&H Bank 1040 1983 8452 4856 5756 1013 

IBAN: HU20 1040 1983 8452 4856 5756 1013 

BIC (SWIFT): OKHBHUHB 

 

2. AZ ÜZEMELTETŐ ELÉRHETŐSÉGE 

Munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00 – 18:00 óráig, pénteken 9:00 – 14:00 óráig  

Telefon: +36 20 517 50 48 

e-mail: info@alelekillata.hu 

Web: www.alelekillata.hu 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a www.alelekillata.hu és a www.alelekillatawebshop.hu  

címen elérhető weboldalhoz (a továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. 

  

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és 

adatkezelésekre, melyek a Weboldalakon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik 
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személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az 

általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató 

hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre 

a Weboldalakon található hivatkozás vezet. Továbbá a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon 

személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, 

reklámleveléből a Felhasználó a Weboldalról értesült. 

  

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet 

vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, 

rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, 

betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé 

tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), 

korlátozása,  törlése és megsemmisítése. 

Adatkezelő: az általános adatok alatt meghatározott személy, aki az Adatkezelés céljait és 

eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. 

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes 

személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik. 

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Jelen 

esetben Adatkezelő és Adatfeldolgozó személye ugyanaz. 

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalon regisztrál, és ennek keretében megadja 

az alábbi 8. és 9. pontokban felsorolt adatát. 

Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások 

biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél 

szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok 

továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat 

továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem 

állnak sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az 

által, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár 

önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. 

Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a 

Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából. 

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója. 

  

  

Az Adatkezelő üzemelteti a Weboldalakat, amely Adatkezelő saját témájával kapcsolatots cikkek 

közlésével és a hozzá kapcsolódó termékek internetes úton történő megvásárlása céljából jött létre. 

  



  

3. Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok 

  

3.1. Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, 

a Felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben 

meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott 

célokból.  A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjedhet 

túl. 

  

3.2. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától 

eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett 

hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

  

3.3. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok 

megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

  

  

4. Az adatkezelés jogalapja 

  

Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja a Felhasználók 

önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), 

továbbá profilalkotás esetén a Felhasználó megfelelő, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő 

tájékoztatása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A Felhasználók önként lépnek 

kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként veszi igénybe az Adatkezelő 

szolgáltatását. Az adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel 

adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza. 

  

A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

  

5. Az adatkezelés célja 

  

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. 

Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik 

arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának 



megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél 

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

  

Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldalak üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak 

nyújtása. 

  

Az adatkezelés célja a fentiek alapján: 

A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás; 

A www.alelekillata.hu weboldal hírlevél feliratkozási lehetőségén keresztül, hírlevél kiküldése a 

megjelent cikkekről, szolgáltatásokról és kedvezményes vásárlási lehetőségekről, valamint a 

www.alelekillatawebshop.hu-n történő vásárlás során létrejött szerződés végrehajtása, a 

szerződéses kötelezettségek Adatkezelő általi teljesítése; 

Az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása; 

A Felhasználó külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás 

Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – ezen célból az adatkezelő csak 

anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel; 

a Felhasználók jogainak védelme. 

 

6. Az adatok forrása 

  

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más 

forrásból nem gyűjt. 

Az adatok megadása a Felhasználó regisztrációja során történik. A Felhasználó hírlevél 

feliratkozásnál a regisztráció során megadja a nevét, e-mail címét, jelszavát, vásárlás esetén 

számlázási címét, szállítási címét és telefonszámát is. 

 

Tehát a kezelt adatok köre a fentiek alapján 

  

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok 

az alábbiak: 

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, mobil telefonszám, szállítási cím (város, irányítószám, utca, 

házszám, emelet, ajtó), számlázási cím és ha szükséges a számlák kiállításához, adószám és/vagy 

adóazonosító jel. 

A fentieken túl az Adatkezelő kezeli a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, a 12. pontban 

leírtak szerint. 
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7. Az adatkezelési folyamat leírása 

  

Az adatok forrása a Felhasználó, aki az adatokat a regisztráció során, vagy később, a Weboldalra 

belépve adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek 

ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve. 

  

A Felhasználó az adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen 

kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. A Felhasználó az általa megadott 

adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. A Felhasználó az Adatkezelő által kért adatokon kívül 

jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben 

is a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. 

  

A Felhasználó mint Vásárló a Weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a 

regisztráció, továbbá a vásárlás során megadott (személyes) adatait Adatkezelő a vásárlással 

kapcsolatos meghatározott tevékenységek ellátására megbízott üzleti partnerei (pl. futárszolgálat, 

könyvelő) a megrendelés teljesítésée céljából vagy reklámküldés céljából a mindenkor hatályos 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja. 

   

8. Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése 

  

Amennyiben a Felhasználó ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi 

a kapcsolatot a Felhasználóval, és számára a közvetlen megkeresés módszerével hírlevelet küld e-

mailben. A hírlevél küldés feltétele minden esetben a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó a 

hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. 

  

9. Technikai adatok és cookie-k kezelése 

  

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a 

látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a 

böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem 

kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Felhasználó 

tudomásul veszi, hogy Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon makrók / cookies („sütik”) 

működnek, ideértve többek között, de nem kizárólag a browser cookies-t, a tracking cookies-t és 

a computer cookies-t. 

A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-

k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, 



hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k 

alkalmasak továbbá arra, hogy  

-megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új 

oldalra lép, 

-emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni, 

-elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával 

végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai 

szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és 

-figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát. 

Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg 

különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő 

felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat 

gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. 

Az Adatkezelő a cookie-kat felhasználja arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook 

útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik. 

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, 

vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző 

„Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldal működése nem teljes értékű. 

 

10. Adattovábbítás 

  

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz a 

Felhasználó egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – 

hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. 

  

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt 

Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt 

jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből 

származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé 

  

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról 

nyilvántartást vezet. 

  

 

 



11. Adatfeldolgozás 

  

Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az 

adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a 

kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. 

Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával 

jogosultak. 

  

Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli. 

  

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók: 

Csomag szállítás: MPL Magyar Posta Zrt., 1540 Pécs 

Szerver üzemeltetés: Profitárhely Kft., 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 17/B. III. em. 10. 

  

Külső szolgáltatók 

  

A Weboldal üzemeltetése során az Adatkezelő fenti Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely 

Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik. 

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók 

saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt 

megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a 

jogszabályoknak megfelelően kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy 

a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. 

Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató 

keretében tájékoztatja a Felhasználókat .: 

   

12. Adatbiztonság, az adatok megismerése 

  

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, 

adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  

  

 

 

 



13. Az adatkezelés időtartama 

  

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha 

  

a) kezelése jogellenes; 

b) a Felhasználó kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével); 

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését a Felhasználó kérheti.  

 Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül 

mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes 

adatait törli. 

Mivel a Felhasználó részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata 

időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – a Felhasználó kérésének hiányában – az Adatkezelő 

mindaddig kezeli az adatokat, amíg az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolat fennáll, és 

ameddig az adatkezelő a Felhasználó számára szolgáltatást nyújthat. 

Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a 

jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt. 

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése 

az irányadó. 

 A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben 

jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti. 

  

14. A Felhasználók jogai és érvényesítésük 

  

Az Adatkezelő a Felhasználót a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. 

A Felhasználó emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen. 

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad, módosítja vagy törli az általa kezelt 

adatokat. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre 

vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés 

állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen 

kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

  

A Felhasználó a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai 

törlését. Az Adatkezelő a Felhasználót a törlésről tájékoztatja. 

A Felhasználó az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. 



A Felhasználó tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az 

Adatkezelő székhelyére címzett levélben (2310 Szigetszentmiklós, Dunasor 9.), vagy az 

Adatkezelőnek a info@alelekillata.hu címre küldött e-mailben. 

  

15. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével 

bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése 

útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben 

foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos 

jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni. 

19.2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató  mindenkor hatályos 

rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség. 

  

16.   A Felhasználó hozzájárulásai 

A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, dr. 

Kökényné Környei Réka szellemi termékét képező tartalmakat olvassa, és kizárólag saját 

személyes információ szerzésére használja fel.  

A weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú 

felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan 

átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb 

felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltételek 

tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és 

a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének 

is.  

17. Kötbér jogellenes használatért 

A itt felsorolt weboldalak teljes szöveges és grafikus tartalma, a hírlevélsorozatok (publikálási 

időpont nélkül), a letölthető tanulmányok, a videók szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi 

LXXVI. Tv. alapján) és dr. Kökényné Környei Réka szerző jogtulajdonát képezik. A weboldalak 

tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a szerző (dr. Kökényné Környei Réka) 

írásbeli hozzájárulását adta. Ilyen esetekben a szerző neve és a forrás (az adott weboldal címe) 

kötelezően megjelenítendő, és csak a szerző által engedélyezett tartalom-részlet használható fel, 

kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, 

formában és terjedelemben. 

Amennyiben a weblap tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, 

nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, a weblap 

üzemeltetőjének engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, 

másolt oldalanként napi 100.000 Ft + ÁFA, azaz napi egyszázezer magyar forint + ÁFA összegű 

kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel 

legalább a teljes oldaltartalom 20 %-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten 

átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. A 

bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére, amely közokirat. 
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