ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(ÁSZF)
A Milliomosok.hu társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a „Szolgáltatás”), amely a Milliomosok.hu tagok részére az
interneten keresztül érhető el.
A Szolgáltatáson keresztül lehetővé válik, hogy a Tagok más, regisztrált Tagok adatlapjához hozzáférjenek. A
Szolgáltatást az Milliomosok.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (C.g. 19-09-520489; székhelye: 8440 Herend, Rózsa utca
29, adószáma: 26716231-2-19) biztosítja.
A Szolgáltatás igénybevétele tagsági jogviszonyhoz kötött, a tagsági jogviszony a regisztrációval jön létre. Regisztráció
előtt, kérjük, figyelmesen olvasd el az alábbi szerződési feltételeket, mivel azok a közöttünk létrejövő szerződéses
megállapodás alapját képezik.
Amennyiben egyetértesz a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal, kérjük, jelöld be a regisztrációs lap alján található négyzetet,
amely a következőt jelenti: „A Milliomosok.hu Szolgáltatás használatára vonatkozó szerződési feltételeket elolvastam,
azokat elfogadom és azokkal egyetértek.” A négyzet bejelölése által kötve leszel az alábbi szerződéses feltételekhez, ezért
amennyiben nem értesz egyet azokkal, kérjük, ne regisztrálj Tagként.
Regisztrációt követően haladéktalanul visszaigazolást küldünk az általad megadott e-mail címre, mely az ajánlat
elfogadását jelenti. Amennyiben regisztrációdat az elküldéstől számított 48 órán belül nem igazoljuk vissza, ajánlati
kötöttséged megszűnik.
A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.
A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:
Név: EasyWeb EU Kft.
Székhely: 2000 Szentendre, Barackvirág u. 37.
E-mail cím: info@easyweb.hu
Szerver terem adatai:
Szerver terem címe:

https://www.servergarden.hu/a-szerverkozpont-video
https://www.t-systems.hu/megoldasok/infrastruktura/adatkozpont-budapest
https://rackforest.com/en/our-infrastructure/
1.) ÁSZF-ben használt fogalmak:
Szerződés:
Tag:
Gold Tag:
Platina Tag:
Adatlap:
Szolgáltatás:
Weboldal:

a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, jelen Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat
tartalmazó megállapodás.
bármely természetes személy, akinek tagságát elfogadtuk, és akinek a tagsága jelenleg fennáll.
akik Gold előfizetéssel rendelkeznek Gold Tagnak minősülnek.
akik Platina előfizetéssel rendelkeznek Platina Tagnak minősülnek.
az a lap, amely a felhasználóra vonatkozó adatokat, fényképeket és/vagy információkat tartalmazza.
a Weboldalon elérhető szolgáltatás, a weboldalon keresztül történő kapcsolatteremtést más Tagokkal,
valamint információ közzététele a weboldalon.
Weboldalunk a www.Milliomosok.hu.hu URL-en működik.

2.) Belépés és regisztráció
Jelen ÁSZF elfogadásával a felhasználó kijelenti és szavatol az alábbiak tekintetében:
2.1. Felhasználó önkéntesen, befolyástól mentesen, szabad elhatározásból regisztrál a Weboldalra, mellyel igénybe
veszi a szolgáltatást.
2.2. Felhasználó a regisztráció időpontjában betöltötte a 18. életévét.
3. Alapvető rendelkezések
3.1. Jelen szerződés magyar nyelven létrejött írásba foglalt szerződésnek minősül, az iktatásra kerül és 5 évig őrizzük
meg.
3.2. Fenntartjuk a jogot, hogy jelen szerződési feltételeket bármikor megváltoztassuk. Jelen szerződési feltételek
módosítása esetén, a frissített feltételeket haladéktalanul közzétesszük a Weboldalon és ezzel egyidejűleg erről a
felhasználókat a weboldalon közzétett felhívással értesítjük.
3.3. A módosított ÁSZF a közzétételtől számított 15. napon lép hatályba. Azáltal, hogy a módosított ÁSZF
hatálybalépését követően a Szolgáltatást felhasználó továbbra is igénybe veszi, azzal elfogadja a módosított feltételeket.
Amennyiben a módosított ÁSZF-fel a felhasználó nem ért egyet, jelen Szerződést bármikor felmondhatja.
3.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályba vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző információt,
fényképet és/vagy közzétett anyagot az oldalról eltávolítson. 3.5. A Szolgáltató fenntartja magának a tagfelvételi
jelentkezések elutasításának jogát, valamint a tagság megszüntetésének jogát.

3.6 A Szolgáltató fenntartja magának a Szolgáltatás megváltoztatásának jogát, amennyiben azt a jogszabályváltozások,
vagy alkalmazandó biztonsági előírások megkövetelik.
3.7. A Szolgáltatás és a Weboldal kizárólag természetes személy Tagok magáncélú felhasználására szolgál, és nem
használható fel gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságok vagy bármely egyéb személyegyesülések nem válhatnak Tagokká. A Szolgáltatás vagy a Weboldal
a Megállapodásban foglaltakkal ellentétes, jogellenes vagy jogosulatlan használata – beleértve a Tagok
felhasználónevének és/vagy e-mail címének gyűjtését elektronikus vagy más formában, kéretlen e-mail üzenetek küldése
és jogosulatlan framing céljából, vagy linkek kapcsolását a Weboldalhoz - az eset kivizsgálását, a Megállapodás pénzvisszatérítés nélküli azonnali hatályú felmondását és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után, beleértve
korlátozás nélkül a polgári és büntető peren kívüli és peres utat is.
3.8. A jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján a Tagok felelnek az általuk közzétett információért. Hamis, valamint jogsértő
adatok közzététele a Szerződés azonnali hatályú felmondását és a Tag kizárását vonja maga után. Szolgáltató korlátozottan
tudja ellenőrizni a Weboldalon közzétett közlés igazságtartalmát, pontosságát vagy teljességét. Mivel nem minden esetben
vizsgáljuk felül a Weboldalon található közléseket, annak tudatában kötöd meg jelen Szerződést, hogy a többi Tagra
vonatkozó információ, a jelen ÁSZF-ben található tilalmak ellenére is pontatlan vagy megtévesztő lehet.
3.9. Tilos a Weboldalon súlyosan szeméremsértő cselekményre (amely a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy
kielégítésére alkalmas, vagy erre irányul) – akár haszonszerzés céljából, akár e cél nélkül – felhívni, vállalkozni vagy
ajánlkozni, és ilyen cselekményre a Szolgáltatást felhasználni.
4.) Díjak
4.1. A Szolgáltatás csak Tagok számára díj fizetése ellenében vehető igénybe, a választott tagsági formának megfelelően
(Tagsági formák: Silver (Alap), Gold (Prémium), Platina (Legdrágább)).
4.2. A Szolgáltatások előfizetési díjai a https://milliomosok.hu/app/#/credits/ egyenlegfeltöltés vagy tagság vásárlása
https://milliomosok.hu/app/#/premium menüpont alatt találhatók. Az előfizetési díjak időről időre változhatnak. Az
előfizetési díjak módosításának közzététele a Weboldalon történik, és a közzététel napjától hatályos. A tévedésből hibásan
feltüntetett díjakért felelősséget nem vállalunk.
4.3. Áraink bruttóban értendők, az áfát tartalmazzák.
4.4. Szolgáltatónak fel nem róható okból történő üzemszünet vagy szolgáltatás elérhetetlenségének esetére
pénzvisszafizetés nem jár.
4.5. A Szolgáltatás díjának megfizetésére SimplePay és PayPal fizetési módozatokkal van lehetőség. (Teljesen diszkréten)
5.) Tag kötelezettségei
5.1. A Tag a Weboldalt kizárólag a jóhiszeműség és tisztesség követelményét betartva, rendeltetésszerűen használhatja,
így a tag:
- Véleménynyilvánítási szabadságát csak mások jogainak sérelme nélkül jogosult gyakorolni.
- Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé információt, képet vagy bármely más olyan anyagot, amely ellentétes bármely
jogszabállyal, szabályzattal, rendelkezéssel vagy bármely harmadik személy jogait sérti (beleértve többek között a
szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és a személyiségi jogokat, így különös tekintettel mások névhez, képmáshoz
fűződő jogainak, valamint emberi méltóságuknak, jó hírnevüknek, és a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak
a tiszteletben tartására). A Tag a regisztrációkor saját magáról készült felvételt jogosult feltölteni, mely elfogadható
minőségű, és képszerkesztői effekteteket nem használhat. A fotók nem tartalmazhatnak feliratokat (pl telefonszám, e-mail
cím, egyéb oldalakat hirdető url, stb). A Tag kijelenti, hogy az általa a tagság időtartama alatt bármikor feltöltött képen
rajta kívül látható személyek, vagy azok törvényes képviselői a felhasználáshoz hozzájárulásukat adták.
- Sem nyíltan, sem burkoltan nem használhatja a Szolgáltatást más weboldal, szolgáltatás és/vagy üzlet reklámozására,
beleértve többek között személyes e-mail címek, URL-ek és/vagy más személyes telefonszámok közzétételét is az
Adatlapon, valamint különösen nem ajánlhat fel vagy reklámozhat szexuális szolgáltatást.
- Sem nyíltan, sem burkoltan nem szerezhet a tagok közül új ügyfeleket, nem adhat vagy vehet termékeket és/vagy
szolgáltatásokat a Szolgáltatás igénybevételével.
- Nem élhet vissza semmilyen módon a Szolgáltatással, vagy bármely, a Szolgáltatás útján közzétett információval.
- Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a Szolgáltatáson található információhoz, vagy bármely,
a Szolgáltatást biztosító hálózathoz.
- Nem tehet közzé és/vagy másolhat le semmilyen módon információt vagy anyagot melyhez, mint szellemi termékekhez
fűződő jogok mást illetnek, kivéve ha előzetesen megszerezte a jogosult hozzájárulását.
- Nem másolhatja le sem egészében, sem részben a Weboldalon található információkat, adatokat (beleértve - nem
kizárólagosan – más Tagok adatlapján található információkat is) a jelen Szerződésben meghatározott céltól eltérő módon.
- Nem küldhet körleveleket, spam-eket vagy hulladék e-mailt más Tagoknak.
- Semmilyen módon nem adhatja át, ruházhatja át, oszthatja meg felhasználói jogosultságait és/vagy jogosíthat fel
bármely harmadik személyt a szolgáltatás helyette történő használatára.

- Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy e-mailezhet más Tagnak olyan információt, képet és/vagy más anyagot,
amely pornográf, fajgyűlölő, sértegető, rágalmazó, zaklató, megbotránkoztató, fenyegető tartalmú, becsületsértő és/vagy
trágár. Büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a Weboldalon nem követ el a mindenkor hatályos Btk.
szerint üldözendő bűncselekményt.
- Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy e-mailezhet más Tagnak olyan információt, képet és/vagy más anyagot,
amely alkalmas arra, hogy más Tagok politikai és/vagy vallási meggyőződését sértse, illetve amelynek birtoklása,
közzététele, továbbítása jogszabályba ütközik.
- Nem tölthet fel a Szolgáltatásra olyan anyagokat, amelyek vírust tartalmaznak, vagy szerzői jogi védelem alá esnek.
- Nem kísérelheti meg más Tagok e-mailjeit elfogni.
- Nem használhat olyan berendezést, szoftvert vagy programot, melyek megkísérelnek beavatkozni a Weboldal
rendeltetésszerű használatába.
- A felhasználónak tilos többszörös regisztrációt létrehoznia a felhasználók megtévesztésének elkerülése végett.
5.2. Fenti szabályok megsértése esetén Szolgáltató az alábbi intézkedések megtételére jogosult:
- a Tagsági jogviszony megszüntetése,
- Felhasználó egyenlegének zárolására,
- A vitatott üzenetek, illetve tartalom automatikus törlése,
- Felhasználó adatlapjának akár részben, akár egészben történő közzétételének meggátolása
- Szolgáltatáshoz való hozzáférés zárolása,
- Felhasználó Szolgáltatásból való kizárása akár részben, akár egészben, időszakosan vagy véglegesen, kártérítés vagy
bármely visszafizetés nélkül,
- Adott esetben Felhasználóval szemben büntető-és/vagy polgári jogi eljárások kezdeményezése.
6.) Adatlap
6.1. Felhasználó tudomással bír arról, hogy más Felhasználók az Adatlapját megjeleníthetik, továbbá elfogadja, hogy az
adatlapjára feltöltött képek a küldött hírleveleken keresztül is hozzáférhetőek ugyanúgy, ahogyan a weboldalon is bárki
által szabadon megtekinthetők.
6.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben saját magáról bármely bizalmas vagy kényes információt közzétesz
és/vagy másnak kiad, azt kizárólag saját felelősségére teszi.
6.3. Felhasználó jogosult más Tagok Adatlapjának és adatainak megjelenítésére.
6.4. Felhasználó szavatol azért, hogy az általa közzétett információ hiteles, teljes, nem félrevezető, továbbá Felhasználó
vállalja, hogy a közzétett információkat rendszeresen frissíti. Felhasználó kizárólagos felelősséget vállal a Szolgáltatáson
keresztül közzétett, és más tagok részére továbbított Adatlap tartalmáért.
6.5. Szolgáltató jogosult a felhasználói Adatlapok ellenőrizésére, módosítására és/vagy törölésére, amennyiben azok a
jelen Szerződés rendelkezései értelmében módosításra vagy törlésre szorulnak.
7. / A Tagság megszűnése

7.1. A tagsági jogviszony – megújítás hiányában – a tagsági jogviszony lejártakor automatikusan megszűnik. A tagsági
jogviszony a Szerződés hatálya alatt megszüntethető a Felhasználó által tett egyoldalú jognyilatkozattal, ez esetben
Felhasználó díjvisszatérítésre nem jogosult.
7.2. / Rendkívüli felmondás Felhasználó részéről
7.2.1. Amennyiben Felhasználó a Szolgáltató által módosított és a Weboldalon közzétett szerződési feltételekkel nem
ért egyet, úgy jogosult a szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal megszüntetni, mely jogát Felhasználó a
módosított Szerződési Feltételek hatálybalépéséig gyakorolhatja.
7.2.2. Amennyiben a Szolgáltatás Szolgáltatónak felróható okból legalább 3 napig szünetel, úgy Felhasználó jogosult a
Szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal megszüntetni.
7.2.3. Felhasználó rendkívüli felmondása esetén a Tagság azonnali hatállyal megszűnik. A Felhasználó által már
előfizetett, de rendkívüli felmondás miatt igénybe nem vehető előfizetési időszakra vonatkozó – Felhasználó által
teljesített – díj visszajár, a díj visszafizetésével kapcsolatos esetleges költségek Szolgáltatót terhelik.
7.3. Rendkívüli felmondás Szolgáltató részéről
7.3.1. Szolgáltató jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Felhasználó
a tagsági díjat annak esedékességekor nem fizeti meg.
7.3.2. Szolgáltató jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Felhasználó
megsérti jelen Szerződés feltételeit vagy valamely jogszabály rendelkezéseit.

7.3.3. Szolgáltató jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Felhasználó
a hozzá intézett felhívástól számított 3 napon belül elmulasztja biztosítani az elégséges információt ahhoz, hogy az
általa közzétett információ hitelessége és/vagy érvényessége ellenőrizhető legyen, továbbá amennyiben Felhasználó
elmulasztja a jogsértő információk eltávolítását.
A Szolgáltató általi rendkívül felmondás esetén Szolgáltató jogosult Felhasználó regisztrációját és a megadott személyes
adatait törölni.
A Szolgáltató általi rendkívüli felmondás estén Felhasználó díjvisszatérítésre nem jogosult. 8.3./
7.4. Elállás
A Szerződés teljesítése során a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletnek megfelelően járunk el. A Távollévők között
kötött szerződésről szóló 45/2014. (II.26) Kormányrendelet értelmében a Felhasználónak jogában áll 14 napon belül a
szolgáltatás megrendelésétől indoklás nélkül írásban tett nyilatkozatával elállni. A 14 napos határidő (elállási határidő)
attól a naptól kezdődik amikor a Felhasználó regisztrációját a Szolgáltató visszaigazolta. Szolgáltató az elállási jog
gyakorlásáról való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles visszatéríteni a
szolgáltatás arányos díját. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ellenérték visszajuttatása kizárólag
átutalással történik, így kérjük, hogy elállási nyilatkozatában adja meg bankszámlaszámát. Elállás esetén az Szolgáltató
a szolgáltatási díja után kamatot nem fizet. Elállási joga gyakorlásához kérjük vegye igénybe mellékelt nyomtatványunkat.
(nyomtatvány.link)
Az elállási nyilatkozatot az alábbi címre kérjük megküldeni postai küldeményként vagy elektronikus levél útján:
Milliomosok.hu Korlátolt Felelősségű Társaság
8440 Herend, Rózsa u.29
e-mail: hello@milliomosok.hu
8.) A tagság és az előfizetés megszűnésének jogkövetkezményei
8.1. A Tagság megszűnésekor adatlapod azonnal törlésre kerül, és valamennyi, jelen szerződésből eredő tagsági jogod
azonnali hatállyal megszűnik
9.) Szavatosság
9.1. Szolgáltató szavatosságot vállal arra, hogy a Weboldal működését, valamint a Tagok részére a hozzáférést biztosítja.
9.2. A Szolgáltató nem vállal szavatosságot a Szolgáltatáson keresztül hozzáférhető információkért semmilyen
formában.
9.3. Szolgáltató nem vállal szavatosságot a Szolgáltatásban, annak eredményeiben, hozzáférhetőségében, és/vagy a
háborítatlan használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a telefonhálózat vagy a vonalak, a számítógépes online
rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail, vagy az Internet zsúfoltságából,
nem megfelelő működéséből adódnak.
10.) A Szolgáltatás
10.1. A Szolgáltató biztosítja, hogy a Milliomosok.hu weboldalon keresztül a Tagok saját magukról információt
tegyenek közzé, és belátásuk szerint kapcsolatba lépjenek más Tagokkal a Szolgáltatáson keresztül.
11.) Felelősség
11.1. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás Felhasználók által okozott hibáiért, vagy amely hibák okozásához
bármely Tag hozzájárult.
11.2. Felhasználó köteles haladéktalanul bejelenteni Szolgáltató részére az olyan hibákat, melyért Szolgáltató
felelősséggel tartozik. A bejelentést követően Szolgáltató 48 órán belül intézkedik a hiba kijavítása iránt.
11.3. Szolgáltatónak a szerződésből fakadó esetleges felelőssége esetén az általa fizetendő kártérítés mértéke nem
haladhatja meg annak az összegnek az ötszörösét, melyet a Felhasználó az érvényes tagsági jogviszonya alatt megfizetett
(1 havi, 3 havi, 6 havi, 12 havi) jelen szerződés hatálya alatt.
11.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás olyan késedelmes vagy hibás teljesítéséért, amiket ésszerűen
befolyásolni nem áll módjában, beleértve – nem kizárólagosan – a vis majort (háborút, árvizeket, tűzesetet, munkaügyi
vitákat, sztrájkokat, munkabeszüntetéseket, lázadásokat, polgári zavargásokat, rosszhiszemű károkozásokat,
robbanásokat, kormányrendelkezéseket és hasonló eseményeket).
12.) Az információ felhasználása, adatkezelés
12.1. Az adatok kezelője a Milliomosok.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8440 Herend, Rózsa u.29.). Az
adatkezelés az adatvédelmi szabályzatban megfogalmazott módon és feltételekkel történik. Az adatvédelmi szabályzat
bármikor elérhető a http://www.Milliomosok.hu/adatvedelem/ oldalon.

12.2. / A Weboldalra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai
rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikák készítésére használjuk fel és nem
kerülnek összekapcsolásra a többi adattal. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el
felhasználóink számítógépén adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából.
A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a szolgáltató
cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja.
12.3. A cookie-k olyan szövegfájlok, amely vagy a számítógép memóriájába kerülnek ideiglenesen elhelyezésre („ülőcookie”) vagy pedig a merevlemezen tárolódnak („permanens-cookie”). A cookie-kat nem programok kidolgozására vagy
vírusok terjesztésére használjuk. A cookie-k legfőbb célja, hogy a szolgáltatás használatát a leginkább időtakarékossá
tegyük.
12.4. Akkor is használunk a cookie-kat, amikor a felhasználó szolgáltatásainkat külső reklámfelületen keresztül éri el.
12.5. A permanens cookie-kat arra használjuk, hogy a klikkeléseket nyomon kövessük, és hogy automatikusan
megkülönböztessük, ha a felhasználó már részt vett ilyen körkérdésen, vagy a weboldalra felhelyezett info-jelentkezést
vagy reklám-intézkedést látta – azért, hogy ezek az oldal legközelebbi meglátogatásakor ne jelenjenek meg újra.
12.6. Az adatfelvétel a regisztrációs adatlap kitöltésével történik. Regisztrációs adatok elküldése előtt a Felhasználónak
lehetősége van az esetleges adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására. Regisztrációs ajánlat visszaigazolása és az
aktiválási kód megküldése e-mail a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött üzenetben történik, ezért kérjük valós
e-mail cím megadását.
A Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címere a szolgáltatással összefüggő rendszerüzeneteket küld. Azon
Felhasználók részére, akik a regisztrációs oldalon külön hozzájárultak a hírlevelek küldéséhez, hírleveleket küldünk, a
saját és partnereink termékeivel kapcsolatos értékesítési, közvetlen üzletszerzési ajánlatokra vonatkozóan. A Felhasználó
a hírlevél küldési szolgáltatásról bármikor leiratkozhat.
A Szolgáltató a díjfizetés érdekében a Felhasználó által megadott alábbi adatokat jogosult továbbítani a Simple Pay, illtve
a PayPall fizetési felületeket működtető pénzintézet részére:
Felhasználó neve, lakóhelye (helység), e-mail cím.
12.7. Szolgáltató adatbázisaival kapcsolatosan minden óvintézkedést megtesz, hogy a Felhasználókra vonatkozó
információkat biztonságos környezetben tárolja.
12.8. Jelen Szerződés elfogadásával Felhasználó hozzájárul, hogy az általa önként megadott adatokat Szolgáltató
feldolgozza és a törvény által meghatározott feldolgozott adatformában hirdetési tevékenysége során felhasználja.
12.9. 12.9. A szerződések elektronikusan iktatásra kerülnek, azok az időbeli hatály alatt visszakereshetők.
Felhasználók adatait a Digitalocean szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, bérelt, dedikált szerverük
winchesterein tároljuk.
12.10. A regisztráció során megadott adatok automatikusan rögzülnek, a többi, a Felhasználó személyéhez szorosabban
köthető személyes adat megadásáról Felhasználó dönt. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés részletes szabályairól az adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat rendelkezik.
12.11. Amennyiben az Alkalmazásban vagy a Weboldalon Felhasználó engedélyezi más szolgáltatók számára a
helymeghatározás funkciót, úgy jelen Szolgáltatás igénybe vétele egyben ahhoz történő hozzájárulásnak is számít, hogy
Felhasználó aktuális pozícióját a többi felhasználó számára maximum 200 méteres pontossággal Szolgáltató megjelenítse.
Amennyiben a helymeghatározás funkciót Felhasználó nem engedélyezi, úgy más szolgáltatók a publikus lakóhely adatok
alapján (település/kerület) az adott településen/kerületen belül véletlenszerűen jelenítik meg Felhasználó aktuális
pozícióját.
13.) Eljáró bíróság és alkalmazandó jog
Jelen Szerződés alkalmazására és értelmezésére a magyar jog irányadó. A Felek jelen szerződésükkel kikötik a Budapesti
II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
14.) Panaszkezelés
A Szolgáltatás megrendelése során esetlegesen felmerülő panaszaidat a jelen ÁSZF-ben rögzített elérhetőségek
valamelyikén teheted meg. A Panaszkezelésünk minden esetben térítésmentes.
Felhasználó panaszát Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Felhasználó
panaszáról Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát Felhasználó részére eljuttatja. Amennyiben
Felhasználó a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy
Szolgáltató a panaszt annak beérkezését követően megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról annak
beérkezésétől számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.
A panaszkezelés során a Felhasználó álta benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.
Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá
az azokra adott válaszokat öt évig archiváljuk. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a leselejtezzük.
A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek
elbírálásának céljából használjuk fel.

Amennyiben a Felhasználó panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent
megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy Felhasználó az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:
Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi
Osztály
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7. Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144. Telefonszám: +36-1 450-2598 E-mail:
fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 4882186 E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
Online vitarendezési platform
Az Európai Parlament és a Tanács, a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendelete, illetve az
Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelvét is végrehajtó, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.
törvény rendelkezéseinek megfelelően, Felhasználó a panaszait az alábbi címen – közvetlenül - is bejelentheti:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
A panasz bejelentésének feltétele, hogy a panasz olyan szolgáltatással legyen kapcsolatos, amelyet ellenérték ellenében
vettek igénybe.
További feltétel, hogy a Felhasználó az Európai Unió területén lakó, olyan uniós polgár legyen, aki a szolgáltatást nem
Magyarország területéről veszi igénybe.
A Felhasználó az online vitarendezési platform nyújtotta lehetőséggel olyan szolgáltatással kapcsolatban élhez,
amelynek igénybe vételét az Európai Unió területén kezdeményezett.
A panaszt az Európai Unió a magyarországi online vitarendezési kapcsolattartó ponthoz továbbítja.
15. Vegyes rendelkezések
15.1. Jelen Szerződés kizárólag Szolgáltató és Felhasználó között jött létre, így harmadik személyek jelen szerződés
által nem szerezhetnek jogot, így harmadik személyek nem jogosultak a szerződés teljesítését kikényszeríteni.
15.2. Jelen szerződés tartalmazza a Szolgáltató és a Felhasználó, mint Felek között létrejött teljes megállapodást. Ha
valamely illetékes hatóság jelen szerződés bármely rendelkezését akár részben, akár egészében érvénytelennek vagy
végrehajthatatlannak tartja, az érintett rendelkezés fennmaradó része, továbbá a szerződés további rendelkezései
érintetlenül hatályban és érvényben maradnak.
15.3. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben különösen a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv., valamint a fogyasztó és a vállalkozás
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
Jelen általános szerződési feltételek 2021. április 29. napján lépnek hatályba.
Milliomosok.hu Kft. cégvezetése

