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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) a Lexon.hu Kft. (a továbbiakban:
Szolgáltató) és a megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) között, a Szolgáltató által a
www.gdprbarat.hu weboldalon értékesített oktató videó megrendelésére és értékesítésére
vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza.
Jelen ÁSZF hatálya a www.gdprbarat.hu weboldalon keresztüli megrendelésekkel összefüggő
jogviszonyokra terjed ki.
Az ÁSZF mindenkor hatályos verziója a www.gdprbarat.hu/aszf linken érhető el.
A Szolgáltató adatai:
Cégnév: Lexon.hu Kft.
Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c
Cégjegyzék szám: 01-09-322266
Adószám: 26289191-2-43
Email cím: gdpr@gdprbarat.hu
I.
A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1./ A Szolgáltató rendelkezik a „GDPR kompatibilis, Google Tagmanagerrel összehangolt
cookie település” oktató videó (továbbiakban: oktató videó) kizárólagos felhasználói jogaival.
2./ A megrendelő a Szolgáltató weboldalán keresztül megkötött szerződéssel az oktatóvideó
felhasználói jogát szerzi meg, továbbá jogosulttá válik egy évig a Szolgáltató támogatói
tevékenységére. A megrendeléssel Megrendelő felhatalmazza Szolgáltatót, hogy
automatikusan emailben értesítse Megrendelőt, amennyiben új videó került fel a
Megrendelő által elérhető videó fiókba,
II.
A OKTATÓVIDEO HASZNÁLATI JOGA
1./ A megrendelő által megfizetett felhasználói jog ellenérték megfizetésével létrejövő
szerződéssel a Szolgáltató nem kizárólagos nem továbbengedhető használati jogot biztosít az
oktatóvideóra vonatkozóan időbeli korlátozás nélkül.
Az ügyfél használati joga a szerződés követő egy éves időszak alatt megjelent mindenkori
legfrissebb verzió használati jogára is fennáll.
Az oktató videó a díjfizetés után válik elérhetővé, Megrendelő az általa megadott email
címre automatikusan megkapja a videó elérési linket valamint a bejelentkezéshez szükséges
felhasználónevet ( ami a megrendelés során megadott email cím ) és a jelszót. Külön
ügyfélszoftver telepítése nem szükséges. Nem jelenti a szerződés megszegését, ha a
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Megrendelő a weboldalát üzemeltető személyek vagy cégek részére teszi elérhető a videót
annak érdekében, hogy a szükséges beállításokat elvégezzék.
A megrendelő felhasználói joga az oktatóvideó korlátlan számú megtekintésére terjed ki, azt
azonban nem jogosult semmilyen módon másolni, rögzíteni, többszörözni, harmadik személy
számára elérhetővé tenni, értékesíteni.
2./ A Szolgáltató szavatol azért, hogy az oktatóvideó használati jogának biztosítását harmadik
személy joga nem korlátozza, vagy nem zárja ki.
3./ A Szolgáltató szavatolja, hogy az oktatóvideó 0-24 órában évi 99%-os rendelkezésre
állással elérhető.
III.
A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ÉS A FIZETÉS TECNIKAI LÉPÉSEI
i.) Megrendelő elfogadja a szerződési feltételeket.
ii.) Megrendelő bankkártyával, vagy átutalással kifizeti a termék díját.
iii.) Szolgáltató ezek után megadja a videó eléréshez szükséges információkat
2./ Az ellenérték megfizetésének technikai lépései
i.) Megrendelő teljesítheti a fizetést bankkártyával, ebben az esetben az OTP Mobil
Kft Simplepay alkalmazásán, weboldalán keresztül történik a díjfizetés.
ii.) Megrendelő teljesítheti a fizetést banki átutalással, ebben az esetben Lexon.hu
Kft. automatikusan díjbekérőt küld a rendelés során megadott email címre a
Számlázz.hu számlázó programmal, majd a díj beérkezését követően küldi ugyanerre
az email címre a számlát is
3./ A megrendelés elküldése előtt az adatbeviteli hibáknak a azonosítására és kijavítására az
alábbiak szerint van lehetőség: Téves adatok megadása esetén kérjük vegye fel velünk a
kapcsolatot a gdpr@gdprbarat.hu email címen.
2./ A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a szerződés a felhasználási jog
tekintetében írásban kötött szerződésnek minősül, mely szerződést a Szolgáltató rögzíti. A
szerződéskötésre magyar nyelven kerül sor.
3./ A Szolgáltató nem veti alá magát a szolgáltatásra irányadó magatartási kódexnek.

IV.
A SZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÉS ELSZÁMOLÁSA
1./ A Szolgáltatót a felhasználási jog ellenértékeként a weboldalán közzétett díj illeti meg,
mely tartalmazza a támogatói szolgáltatás ellenértékét is.
2./A fizetett díjról a Szolgáltató a számlát elektronikusan küldi meg a Megrendelő által
megadott elektronikus levélcímre.

3

V.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
1./ A Szolgáltató a Megrendelő által fizetett díja mértékig korlátozza kártérítési felelősséget
jelen szerződéssel összefüggésben azokért a károkért, amely szolgáltatás esetleges hibájából
ered.
2./ Az oktatóvideó kifejezetten üzleti célú felhasználást segít elő, így a Megrendelő a
megrendeléssel elismeri, hogy gazdasági céljai érdekében rendeli meg az oktatóvideót, így
nem minősül fogyasztónak, akkor sem, ha magánszemélyként megrendelő.
3./ A szolgáltató a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása,
teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal
kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Megrendelő azonosításához
szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. A szolgáltató a szerződésből
származó díjak számlázása céljából kezeli Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos
természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének
időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
Budapest, 2019. június

