
Kedves Vásárlónk!
Kérjük,  amennyiben  vásárlója,  illetve  aktív  felhasználója  kíván  lenni  a  lakberendezoiskola.hu
webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerz dési Feltételeinket és kizárólag abbanő
az  esetben  vegye  igénybe  szolgáltatásainkat,  amennyiben  minden  pontjával  egyetért,  és
kötelez  érvény nek  tekinti  magára  nézve.  A  megrendelés  interneten  kötött,  de  nem  aláírtő ű
szerz désnek min sül.ő ő

Felek elfogadják, hogy az ily módon kötött szerz dés írásban megkötöttnek min sül, a szerz déső ő ő
magyar nyelven jön létre, és arra a Magyar Köztársaság joga irányadó. A megkötött szerz déső
iktatásra nem kerül.  Kérés  esetén megrendelésr l  a  megrendelés számának ismeretében aző
Eladó  másolatot  küld  elektronikus  formában.  A  webáruház  m ködésével,  megrendelési,  ésű
teljesítési folyamatával kapcsolatosan felmerül  kérdések esetén a megadott elérhet ségeinkenő ő
rendelkezésére állunk!

1. Felek
Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejleszt je és üzemeltet je, valamint aő ő
Webáruházban forgalmazott termékek eladója:

Cégnév: Kurzus Tanfolyamszervez  Bt.ő

Székhely: 6725 Szeged, Bécsi krt. 6.

Postacím: 6725 Szeged, Bécsi krt. 6.

Cégjegyzékszám: 06-06-000651

Adószám: 21622234-2-06

Bankszámlaszám: 12010116-01525044-00100002

Ügyfélszolgálat:

Cím: 1068 Budapest, Fels  erd sor 5. ő ő

Tel.: +36 30 978 5489

Email:
info@lakberendezoiskola.hu

mailto:info@szemelyisegkalauz.hu


Nyitva tartás: Csütörtök, péntek, szombat 9-16-ig

(a továbbiakban: Üzemeltet  vagy Eladó)ő

A  Webáruház  az  internet  hálózatán  a  www.lakberendezoiskola.hu  URL  alatt  érhet  el.  Aző
Általános  Szerz dési  Feltételek  mindenkor  hatályos  lementhet  és  eltárolható  változataő ő
az ÁSZF   linkr l tölthet  le. A szerz désre magatartási kódex nem vonatkozik.ő ő ő
A Webáruház megtekintésével, a regisztrációval illetve a vásárlással (az itt felsorolt magatartások
bármelyikével)  a  jelen  ÁSZF  szerinti  szerz dés  jön  létre  az  Üzemeltet  és  a  Webáruháző ő
használója között. Ön, mint a Webáruház használója köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit.
Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja,
a webshopban vásárlást nem eszközölhet.

A  Webáruház  üzemeltet je  a  jelen  ÁSZF  rendelkezéseit,  a  forgalmazott  termékek  körét,ő
vételárát,  határid ket,  stb.  szabadon  megváltoztathatja.  A  változás  a  Webáruházban  történtő
megjelentés  id pontjától  hatályos.  Bármely  vásárló,  aki  nem  ért  egyet  a  szabályokő
módosításával,  fel  kell  hagynia  a  vásárlással.  A  változtatások  létrejött  szerz désekető
(visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

Az ASZF lenyeges módosítasa eseten a Kurzus Bt.  e-mailben ertesíti  a korabban regisztralt
Felhasznalóit  az uj ASZF hatalyba lepeserop l,  melyet a Szolgaltatas ismetelt  igenybevetelevel
fogadnak el.

A jelen ASZF-ben nem, vagy nem kellop en szabalyozott  kerdesekre a Polgari  Törvenykönyv,
valamint a fogyasztó es vallalkozas közötti szerzop desekre vonatkozó jogszabalyok iranyadók.

2. Biztonság
A regisztració soran a Felhasznalónak letre kell hoznia egy jelszót a sajat felhasznalói fiókjahoz.
A Felhasznaló köteles ezt a jelszót titokban tartani, es azt illetektelen harmadik fel szamara nem
adhatja  ki.  A  Felhasznaló  teljes  felelop sseggel  tartozik  a  fiókjaból  törtent  ügyletekert.  A
Felhasznaló köteles haladektalanul tajekoztatni a Kurzus Bt.-t, ha azt feltetelezi, hogy jelszavaval
harmadik szemely(ek) visszael(nek) vagy ahhoz hozzajutott(ak). Ha megalapozott a Felhasznaló
ezen feltetelezese, a Kurzus Bt. jogosult  a Felhasznaló fiókjat zarolni es ezzel egyidejup leg a
Felhasznalót  arra  felkerni,  hogy  valtoztassa  meg  a  jelszavat.  A  Kurzus  Bt.  nem  felelop s  a
Felhasznalóval  szemben  olyan  karert,  amely  annak  eredmenyekent  merült  fel,  hogy  a
Felhasznaló a jelszavat felfedte vagy azzal akar a Felhasznaló, akar harmadik fel visszaelt.

A  www.lakberendezoiskola.hu  weboldalra  lépve  a  felhasználó  böngész je  és  a  Kurzus  Bt.ő
szervere között titkosított adatkapcsolat jön létre, ami nagymértékben csökkenti a harmadik fél
részér l történ  adatlopások esélyét.ő ő

3. Szolgáltatás leírása
A  www.lakberendezoiskola.hu  weboldalon  regisztrációt  és  belépést  követ en  a  Kurzus  Bt.ő
bemutatja azokat a tanfolyamokat, amelyeket az oda ellatogató szemely kivalaszthat. Az egyes
tanfolyamokksl  kapcsolatos  tudnivalókat,  ismertetop ket  a  tanfolyam adatlapja  tartalmazza.  Az
esetleges  felreertesek  elkerülese  erdekeben  egyertelmup en  rögzítendop ,  hogy  a  weboldalon
feltüntetett  tanfolyami  kínlat  –  beleertve  az  egyes  tanfolyamok  arat  is  –  csupan  tajekoztató
jellegup  es az a megtekinteskor ervenyes allapotot mutatja.

Csak azok a 16. eletevüket betöltött termeszetes szemelyek vehetik igenybe a Szolgaltatast, akik
elfogadjak  az  ASZF-et,  hozzajarulnak  szemelyes  adataik  kezelesehez  es  feldolgozasahoz,
valamint megfelelop en regisztraltak a www.lakberendezoiskola.hu weboldalon (tovabbiakban: a
„Felhasználó”).

https://www.bolt.koszitrade.hu/node/64672


4. Vásárlási és jelentkezési feltételek létrejötte, 

hatálya
Jelen  Vásárlási  és  Jelentkezési  feltételek  Megrendel  által  történ  elfogadása a  webáruház-ő ő
szolgáltatás igénybevételének el feltétele. A feltételek elfogadásának min sül, ha a Megrendelő ő ő
jelentkezik legalább egy tanfolyamra és a megrendelés véglegesítésekor azokat elfogadja.

Az Üzemeltet  semmilyen formában nem vállal felel sséget a Megrendel  által megadott hibáső ő ő
adatokból ered  téves teljesítésért. A név, cím, telefon és e-mail mez ket minden esetben ki kellő ő
tölteni, e nélkül a rendszer a rendelést nem tudja elfogadni.

Üzemeltet  fenntartja a jogot, hogy a Jelentkezési feltételeket részben vagy egészben bármikorő
módosíthatja.  A  Jelentkezési  feltételek  és  annak  mindenkori  módosítása  a  közzétételkor  lép
hatályba.  A  Jelentkezési  feltételek  mindaddig  hatályban  maradnak,  amíg  a  webáruház-
szolgáltató a webáruház-szolgáltatást biztosítja.

5. A Vásárló jogai és kötelezettségei
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a
kézhezvételt l  (termék átvételét l)  számított  14  napon belül.  A  vásárló  elállási  jogát  az  erreő ő
vonatkozó egyértelm  nyilatkozat  útján, illet leg a 45/2014. (II.  26.)  Korm. rendelet  2.  számúű ő
mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A Vev  elállási jogát a szerz dés megkötésének napja és a beiratkozás napja közötti id szakbanő ő ő
is gyakorolhatja.

A Felhasznalók a www.lakberendezoiskola.hu webshop latogatasanak idop tartama alatt kötelesek
betartani a kapcsolódó jogszabalyokat es az ASZF rendelkezeseit, emellett  nem csorbíthatjak
sem a Kurzus Bt., sem mas Felhasznalók jó híret es jogait.

Így különösen a Felhasználó

 nem hasznalhatja a honlap egeszet vagy annak egyes egyedi reszeit mas celra, csak
sajat  hasznalatra,  vagyis  nem  masolhatja,  nem  töltheti  le,  illetve  nem  terjesztheti  a  honlap
tartalmat olyan mertekben, amely meghaladja sajat szüksegleteit;

 nem zavarhat es/vagy akadalyozhat mas Felhasznalókat a honlap hasznalataban;

 nem nyulhat hozza semmilyen módon a honlap tartalmahoz, illetve mup szaki jelleget sem
valtoztathatja meg a Kurzus Bt. jóvahagyasa nelkül;

 nem zavarhatja meg a honlap biztonsagat;

 nem hasznalhatja  a  honlapot  keretlen üzenetek (spam) vagy lancüzenetek küldesere,
nem küldhet vírusokat, illetve veszelyes vagy kartekony programokat a honlapra;

 nem  küldhet  olyan  üzeneteket  a  honlapra,  amely  vírusokat,  illetve  veszelyes  vagy
kartekony programokat tartalmaznak;

 nem  hozhat  letre  alüzeneteket  valamely  Felhasznaló  identitasanak  meghamisítasa
celjaból vagy azert, hogy egy masik Felhasznaló fiókjaba bejuthasson.



6. A Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele
Tilos magat  a Szolgaltatast  is jogosulatlanul igenybe venni. Különösen az alabbiak min sülnekő
jogosulatlan igenybevetelnek:

 olyan  tartalom terjesztese,  amely  megalazó,  becsmerlop ,  serti  az  emberi  meltósagot,
vallas,  hit,  faj  vagy  nemek  szempontjaból  megkülönbözteto,  er szakot  vagy  mas illegaliső
cselekedetet, illetve valamely rendelkezesek/szabalyok megserteset tamogatja

 olyan tartalom terjesztese,  amely  a  közrendet  fenyegeti  vagy  egy  masik  Felhasznaló
jogos erdekeit veszelyezteti

 egy masik Felhasznaló megakadalyozasa abban, hogy igenybe vehesse a Szolgaltatast

 nyilvanos elektronikus kommunikaciós halózat hasznalatara vonatkozó jogok megsertese

 a  www.lakberendezoiskola.hu  honlaphoz  kapcsolódó  halózatok  vagy  honlapok
megzavarasa

 elektronikus  masolatok  keszítese,  terjesztese  vagy  tarolasa  szerzop i  joggal  vedett
dokumentumokról es anyagokról tulajdonosaik elop zetes hozzajarulasa nelkül.

A Kurzus Bt. jogosult az artalmas tartalmakat a honlapról eltavolítani, valamint teljes karterítest
követelni  es  azt  ervenyesíteni  az  olyan  Felhasznalóval  szemben,  aki  a  kart  a  Szolgaltatas
jogosulatlan igenybevetelevel okozta. A kar magaban foglal minden olyan kart, amelyet a Kurzus
Bt.  -nek,  illetve amelynek megteríteset  a Kurzus Bt.  -tól  harmadik  szemelyek követelik  olyan
karokozasert,  amely  a  Felhasznaló  altali  jogosulatlan  igenybevetel  következmenye.  A  kar
magaban foglalja mind a közvetlen kart, mind pedig azokat a költsegeket es kiadasokat, amelyek
a kar megterítesehez való jog ervenyesítese es a Szolgaltatas jogosulatlan igenybevetele altal
okozott  hibas  allapot  megszüntetese  soran  szüksegszerup en  felmerültek.  Az  illetekes
közigazgatasi hatósag altal a jogosulatlan igenybevetel következteben törtent jogszabalysertes
miatt a Kurzus Bt. -re kiszabott bírsag is karnak minop sül.

7. Fogyasztói panaszok kezelése
A tanfolyamon történ  részvételt l  való  elállás  a  szerz déskötést l  számított  3  munkanaponő ő ő ő
belül  lehetséges.  Ebben  az  esetben  cégünk  a  az  elállástól  számított  14  munkanapon  belül
visszafizeti  a  befizetett  díjat.  A  tanfolyam  megkezdése  után  elállásra,  visszafizetésre  nincs
lehet ség.ő

Ha egy meghirdetett tanfolyam nem indul, abban az esetben visszafizetésre kerül a befizetett
tandíj teljes összege levonások nélkül.

8. A felel sség korlátozásaő
A  Webáruházban  való  vásárlás  feltételezi  a  vásárló  részér l  az  internet  lehet ségeinek  éső ő
korlátainak  ismeretét  és  elfogadását,  különös  tekintettel  a  technikai  teljesítményekre  és  a
lehetséges hibákra.

A  Webáruház  semmilyen  módon  nem  felel s  az  alább  felsorolt  pontokban  foglaltak  miatt,ő
bármilyen okból is következtek be:



a. Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű
megváltozása.

b. Bármilyen m ködési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruházű
akadálytalan m ködését és a vásárlást.ű

c. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

d. Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél függetlenül attól, hogy
papír, vagy elektronikus formában érkezett, de f leg bármilyen adat elvesztése.ő

e. Bármely szoftver nem megfelel  m ködése.ő ű

f. Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

A Webáruház nem felel s semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami aő
Webáruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

Felhasználó teljes kör  és korlátlan felel sséggel tartozik a más személy személyes adatainakű ő
megadásából, illetve a Webáruházban történ  közzétételéb l ered  károkért. Az üzemeltet  ilyenő ő ő ő
esetben  minden  segítséget  megad  az  eljáró  hatóságoknak  a  jogsért  személyő
személyazonosságának megállapítása céljából.

A Webáruház  részét  képez  nyilvános  kommunikációs  csatornákat  (termékértékelések  írása)ő
minden  felhasználó  saját  felel sségére  veheti  igénybe.  A  Webáruház  automatikusan  nemő
moderált,  ugyanakkor,  amennyiben  jogsért  vagy  érdeksért  tartalomra  vonatkozó  értesítés,ő ő
bejelentés érkezik, ill. az bármely más módon az üzemeltet  tudomására jut, úgy az üzemeltető ő
jogosult  bármely  tartalom,  illetve  azok  része  ideiglenes  vagy  végleges,  indoklás  nélküli
eltávolítására. Ismétl d , vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén az üzemeltető ő ő
jogosult  az  adott  felhasználót  véglegesen  kizárni  az  oldal  használatából,  ideértve
regisztrációjának törlését is.

9. Szerz i jogő
A Webáruház oldalán található valamennyi tartalom szöveg (cikk, termékismertet , tájékoztató,ő
jelen ÁSZF, ábra,  kép, más információ illetve adat)  szerz i jogai  térbeli  és id beli  korlátozáső ő
nélkül a Webáruház üzemeltet jét illetik meg. Különösen tilos a Webáruházból letöltött tartalmatő
a Webáruházban történ  vásárlástól eltér  célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb.ő ő

A Webáruház szerz i  és egyéb jogainak  megsértése vagy e szerz dés megszegése eseténő ő
azonnal  jogi  eljárást  kezdeményez  a  jogsért vel  szemben.  A  Webáruház  használatával  aő
felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő
felhasználása akkor is jogsértésnek min sül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nemő
állna szerz i jogi oltalom alatt.  Minden ilyen jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy aő
Webáruház  a  kárának  külön  bizonyítása  nélkül  is  legalább  150.000  forint  kártérítést  köteles
fizetni a Webáruház üzemeltet jének.ő

A Webáruház fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok el tt eljárást kezdeményezzenő
minden olyan személy ellen, aki a Webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést
követ el, illetve arra kísérletet tesz. A Webáruház nem vonható felel sségre semmilyen, harmadikő
személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

Bármilyen,  az  oldal  használatával  vagy az  oldallal  kapcsolatos  jogsértés,  vagy az  Eladót  ért
érdeksérelem esetén a Webáruház üzemeltet je jogosult a felhasználó regisztrációját azonnaliő
hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a



jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhet k. A fentiő
lépésekr l a Webáruház nem köteles értesíteni a felhasználót.ő

A Webáruházra  mutató  internetes  hivatkozás  szabadon  elhelyezhet .  A  Webáruház  jogosultő
azonban ennek indoklás nélkül megszüntetését kérni.

A  Webáruház  vagy  annak  bármely  része  más  domainen  például  keretes  alkalmazásként  -
mintegy saját oldalainak részeként – történ  megjelenítése kizárólag el zetes írásos engedélyő ő
esetén lehetséges.

Az  a  weboldal,  amelyen  a  Webáruházra  mutató  link  elhelyezésre  kerül,  nem keltheti  azt  a
benyomást, hogy a Webáruház üzemeltet je javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazottő
vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkel  weboldal nemő
tartalmazhat  valótlan  információt  a  Webáruház  valamint  a  linkel  weboldal  között  fennállóő
jogviszonyról és a Webáruházról. A Webáruház minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen
fellép, amely árt a Webáruház hírnevének és érdekeinek.

10. A vásárlás menete
A  honlapon  bemutatott  tanfolyami  kínálat  nem  képez  Üzemeltet re  nézve  jogilag  kötelező ő
érvény  ajánlattételt,  hanem  egy,  a  tanfolyami  leírására  szolgáló,  nem  kötelez  érvényű ő ű
internetes katalógusnak min sül. Az abban szerepl  információk, paraméterek, képek, árak éső ő
elérhet ségi  adatok tájékoztató jelleg ek,  Üzemeltet  az esetleges hibákért  felel sséget nemő ű ő ő
vállal,  az  árváltoztatás  jogát  fenntartja.  A  katalógusban  megtekinthet k  felsorolás  szer en  aő ű
tanfolyamok,  a  tanfolyamok  nevére  vagy  képére  kattintva  pedig  a  konkrét  tanfolyami  leírás,
részletes adatlapja (terméklap) annak lényeges tulajdonságaival jelenik meg. A webáruházban a
tanfolyamok mellett megjelentetett árak Áfa-mentes árak. 

A tanfolyamok kiválasztása, a rendelés menete

A vásárlónak lehet sége van választani, illetve jelentkezni a kiválasztott tanfolyamokra. A vásárlóő
a kiválasztott tanfolyamra kattintva megtekintheti annak b vebb ismertet jét. Vásárlási szándékaő ő
esetén  a  kiválasztott  tanfolyamot  a  „Kosárba”  gomb  megnyomásával  egy  virtuális  kosárba
helyezi.  Itt  leellen rizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és tanfolyamiő
típusokra, városokra, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. 

A rendelés elküldése

Ha  megfelel nek  tartja  a  kosárban  elhelyezett  termékeket  (tanfolyamot),  leellen rizte  aő ő
végösszeget, és úgy döntött, hogy jelentkezni szeretne, akkor egyszer en kattintson a "Fizetés"ű
gombra.

A vásárlás során az Üzemeltet  a következ  adatokat rögzíti a Megrendel r l: A Megrendelő ő ő ő ő
azonosításához szükséges adatokat: a Megrendel  neve, elérhet ségi telefonszáma, postázásiő ő
és számlázási címe. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez
kattintson a „Megrendelés” gombra.

A  megrendelések  leadása  a  Kurzus  Bt.  internetes  áruházban  kizárólag  elektronikus  úton
lehetséges,  interneten  keresztül  a  www.lakberendezoiskola.hu  webcímen  található
Webáruházban. A megrendelést a Webáruház csak akkor tudja befogadni és teljesíteni,  ha a
vásárló  a  vásárlási  oldalon  található  mez ket  maradéktalanul  kitölti.  Ennek  elmulasztásábólő
ered  károkért,  illetve  a  folyamat  közben  felmerül  technikai  problémákért  a  Webáruháző ő
felel sséget nem vállal. A hibásan vagy nem kell  részletességgel megadott címzési, vagy máső ő
adatok, információk esetén felmerül  szállítási vagy egyéb többletköltség a vásárlót terheli.ő



11. Árak
Áraink a rendelés id pontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a tanfolyamokő
mellett találnak. Az árak ÁFÁ -t nem tartalmaznak, mert a tanfolyamok adómentesek.

Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a tanfolyamoknál vagy az áraknál,
fenntartjuk  a  jogot  a  korrekcióra.  Ilyen  esetben  a  hiba  felismerése  illetve  módosítása  után
azonnal tájékoztatjuk a vev t az új adatokról. A vev  ezt követ en még egyszer meger sítheti aő ő ő ő
megrendelést, vagy lehet ség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerz dést l.ő ő ő

A  Webáruházban  feltüntetett  árak  (az  eladó  ajánlata)  visszavonásig  vagy  megváltoztatásig
érvényesek. 

12. A rendelések feldolgozása
A  rendelések  feldolgozása  48  órán  belül  megtörténik,  kivéve,  ha  a  rendelés  pénteken,
szombaton,  vasárnap,  vagy  egyéb  munkaszüneti  napon  érkezett.  Ebben  az  esetben  a
megrendelést  követ  munkanapon  történik  a  feldolgozás.  Az  adatbeviteli  hibák  javítására  aő
„Megrendelés” gomb megnyomása el tt van lehet ségeő ő

Különösen  fontos  a  telefonos  elérhet ség  pontos  feltüntetése,  mert  a  Webáruház  mindenő
kiszállítást  megel z en  telefonon  egyeztet.  Hiányos  elérhet ségi  adatok  kitöltése  esetén  aő ő ő
megrendelést az Eladó nem teljesíti.

Visszaigazolás

Minden rendelésr l  e-mailes  visszajelzést  küldünk.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a  rendelés  feladásátő
követ en egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezésér l.ő ő

13. Fizetési feltételek
Áruházunkban minden esetben el leg fizetéssel lehetséges a tanfolyamok árának kifizetése. ő

14. Megrendelés módosítása, törlése
A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést
küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényér l. Ez az értesítés nem min sülő ő
az eladó és a vásárló között létrejött szerz désnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelésiő
igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor.

15. Adatvédelem, adatbiztonság
A vásárlás során azonosításra használt,  személyes jelleg  adatok bekérése és felhasználásaű
megfelel az érvényben lev  2011. évi CXII. törvényben szabályozott adatvédelmi el írásoknak. Aő ő
webáruház  vásárlóinak  adatait  ügyfél  kapcsolattartásra  használjuk  fel,  azokat  más  személy
részére  nem  adjuk  ki.  Ez  alól  kivételt  képez  a  szerz dés  teljesítéséhez  elengedhetetlenülő
szükséges  adatok  futárszolgálat  részére  történ  megadása,  hogy  a  megrendelt  termékekő
kézbesítése megvalósuljon.



A Megrendel  adatait  az  adatkezel  a  6.  §  (5)  bekezdése  alapján  kezeljük.  Az  adatközléső ő
önkéntes,  azokat  a  Megrendel  adja  meg  Szállító  részére.  Az  adatközlés  célja,  hogy  aő
megrendelt árukat Szállító el tudja juttatni Vev  részére.ő

A megrendeléshez szükséges adatfelvétel  során a Kurzus Bt.  a következ  adatokat  rögzíti  aő
Vásárlókról: Név/Számlázási név, Számlázási cím, Postázási cím, Elektronikus levelezési cím,
Elérhet ségi telefonszáma, Egyéb közlend , Adószám a számlázáshoz.ő ő

Személyes adatok módosítása

Megadott  személyes  adatait  a  Vásárló  e-mailben  vagy  telefonon bármikor  megváltoztathatja,
illetve töröltetheti az info@lakberendezoiskola e-mail címen.

16. Felügyeleti szervek:
A vásárló a panaszával az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat.

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYEL SÉGŐ
6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 11.

Telefon: +36-62-541-735

CSONGRÁD MEGYEI KERESKEDELMI ÉS

IPARKAMARA
mellett m ködű ő

BÉKÉLTET  TESTÜLETŐ
6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: +36-62-554-250

17. Záró megjegyzések
A Kurzus Bt. fenntartja a jogát, hogy a weboldalon feltüntetett árakat bármikor módosítsa (ez a
már leadott megrendelésekre nem vonatkozik, ezeket a megrendelés rögzítésekor érvényes áron
köteles teljesíteni), illetve, hogy saját hatáskörben döntsön arról, melyik tanfolyamot kívánja árulni
vagy levenni a palettájáról.
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