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Regisztrációs szerződés
elektronikus kereskedelmi célú hirdetéssel kapcsolatosan

1. Szolgáltató: 
Neve: Net-Solicitor Üzleti Informatikai Szolgáltató Kft
Székhelye: Debrecen, Csapó u. 22 I/2
Email: info@onlinecegeljaras.hu
Mobil: 06/20/28-99-202
Fax: 06/52/541-347
Adószám: 14128848-1-09
Cégjegyzékszám: 09-09-014204
Bankszámlaszám: CIB Bank 10700141-46950103-51100005
Adatvédelmi-nyilvántartási szám: 023-92-0001

2. Felhasználó:

A regisztrációkor felhasználó lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki kizárólag a saját 
személyes adatait, illetve azon adatokat jogosult a szolgáltató részére rendelkezésre bocsátani, 
amelyek felett szabadon rendelkezhet.

3. A regisztráció célja:

A szolgáltató a www.onlinecegeljaras.hu honlapon regisztrált ügyfél (továbbiakban ügyfél) 
részére nyújtja a cégnyomtatvány kitöltési szolgáltatását. 

A cégnyomtatvány kitöltési szolgáltatás igénybevétele érdekében a felhasználók megadják személyes 
adataikat, hogy részükre elektronikus hirdetés, illetve távközlési eszközön keresztül a szolgáltató üzleti 
célú ajánlatot küldhessen.

A szolgáltató a honlapján közzétett szolgáltatás a felhasználók részére az általános szerződési feltételei 
szerint nyújtja. 

A Szolgáltató fenntartja szerzői jogait az általa közzétett információkra, így azok más honlapon történő 
részben vagy teljes egészében történő közzétételéhez nem járul hozzá. 

4. A felhasználó jogai:

Tekintettel arra, hogy elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű kommunikációs eszköz útján
kizárólag az igénybe vevő egyértelmű, előzetes hozzájárulásával küldhető elektronikushirdetés, ezért a
regisztrált felhasználóként hozzájárulok ahhoz, hogy részemre e-mailban, sms-ban, mms-ben 
elektronikus hirdetést küldjön az 1. pontban megjelölt szolgáltató. 

Nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy bármikor kérhetem a szolgáltatóhoz intézett 
elektronikus üzenettel, hogy regisztrációm során megadott személyes adataimat töröljék, illetve 
visszavonhatom a 4.1. pontban adott hozzájáruló nyilatkozatomat. 

A felhasználó személyes adatainak védelméről az adatvédelmi szabályzat rendelkezik. 
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A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy más üzleti szolgáltatók részére az 1. pontban megjelölt 
szolgáltatón keresztül elektronikus hírlevelet, üzleti ajánlatot, vagy a 2001. évi CVIII. törvény 
(Ekertv.) 14. § (2)-bekezdése alá tartozó elektronikus üzenetet küldjön. A szolgáltató a felhasználót az 
elektronikus küldeményben tájékoztatja, hogy kinek a megbízásából továbbítja részére az elektronikus 
hirdetést, vagy üzlet ajánlatot.

5. A regisztráció menete:

A szolgáltató és a regisztrált felhasználó (ügyfél) egyértelműen kijelentik, hogy a regisztráció menetét és 
a regisztrációs szerződés tartalmát elfogadottnak tekintik. A regisztrált felhasználó elektronikus úton 
fejezi ki a szerződésben foglaltakkal kapcsolatos egyetértését, azzal, hogy a regisztrációs adatlap 
legalsó sorában az egyes nyilatkozatokat kipipálja, hogy a szerződésben foglaltakkal egyetért, és a 
tartalmát elfogadottnak tekinti. A jelölőnégyzet kitöltésének elmulasztásával a rendszer nem 
engedélyezi a regisztrációt. 

6. Panasz bejelentés

A szolgáltató elektronikus úton, illetve távközlési eszközön keresztül eljuttatott panaszbejelentés 
kivizsgálását azonnal megkezdi, és legfeljebb 72 órán belül írásbeli választ küld a felhasználó részére.

A szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvita kialakulása esetén a felek alávetik magukat a Debreceni 
Városi Bíróság eljárásának.

Debrecen, 2008. augusztus 16.


