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A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató, valamint
az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló) között
belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a
Szolgáltató és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket. A Szolgáltató online internetes
rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet elsősorban különböző konferencia-, zenei-, sport és
egyéb eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek és bérletek (a továbbiakban:
Belépőjegyek) megvásárlásának elősegítésére, illetve online webshop termék- és szolgáltatás
értékesítésre (utalvány, könyv, hanghordozó, parkolójegy stb. vásárlása). A Szolgáltató a Vásárlók
részére a Rendszerében fellistázott Rendezvények Belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja (a
továbbiakban: Szolgáltatás). A Szolgáltató esetenként a Belépőjegyek értékesítésén túlmenően más
termékeket is értékesíthet (merchandising termékek, a Rendezvényhez kapcsolódó étkezés, ital stb.).
Amennyiben e termékek értékesítésére vonatkozó szabályok eltérnek az általános szabályoktól, úgy a
jelen ÁSZF ezt külön jelzi. Rendezvény esetén a Belépőjegy megvásárlásán túlmenő szolgáltatás,
vagyis a Rendezvény tényleges lebonyolítása tekintetében a Vásárló a Rendezvény szervezőjével (a
továbbiakban: Rendezvényszervező) kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Szolgáltató a Rendezvény
szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a
Belépőjegyek értékesítésére korlátozódik. A Szolgáltató és a Rendezvényszervező által nyújtott
szolgáltatások – és az értük való felelősség – tehát el különülnek. A Rendezvény a meghirdetettnek
megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Szolgáltató nem vállal semmilyen
felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő művészek, sportolók, más
előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása
kapcsán. A Szolgáltató a Rendezvényszervező által szervezett előadásokra, kulturális-művészeti
produkciókra érvényes belépőjegyeket és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat értékesít. A Szolgáltató

bizományosként jár el, a jegyértékesítésben közvetített szolgáltatásként közreműködve. A Szolgáltató
nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ez által engedély köteles. A
weboldalon 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat. A Vásárló a
“Fizetés”gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben
jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt
feltételeket – így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást – megismerte és magára nézve
kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az
ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult. 6.A létrejött
szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a vásárló által megadott,
elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és
adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A vásárló által begépelt adatok,
a termékre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció egyéb adatai (pl.
banki visszaigazolás) illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést. A Felek
közötti szerződés magyar nyelven jön létre. A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten
tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF
módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változások www.welovecruisingbudapest.hu oldalon
történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8)
nappal. II. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre
vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót az alábbi
adatokról. Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a jegyvásárlás (vagy esetlegesen egyéb termék vásárlása)
előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak (a
jogszabály szóhasználatával: “kössenek szerződést”)! A szolgáltatás, vagyis a Rendezvény lényeges
tulajdonságai megtalálhatók a Rendezvény adatlapján. Az adatlapon teljes körű tájékoztatás található
az éppen elérhető jegyekről és azok áráról, bruttó formában (tartalmazza az esetenként fizetendő
ÁFA-t), utalással a fizetőeszközre, mely lehet “Ft” azaz magyar forint, EUR azaz euró és USD azaz
amerikai dollár formátumban. A Szolgáltató nem árusít olyan termékeket, amelyekre az egységár
feltüntetését a jogszabályok megkövetelnék (többféle kiszerelésben kapható vagy több darabos
termékek). A Szolgáltató weblapján a Vásárló regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot, illetve
a Vásárlását is lefolytathatja regisztráció nélkül. A szolgáltató neve az I. pontban található. A
vállalkozás székhelye, postai címe, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levelezési címe az I.
pontban található. Jegyértékesítés esetén a Szolgáltató a Rendezvény szervezőjének nevében jár el. A
Rendezvényszervező neve és postai címe az esemény, illetve rendezvény leírásánál megtalálható. A
Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegy elülső oldalán is szerepelnek. A
Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt Székhely. A fogyasztó a panaszait a
Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti. A szerződés szerinti termékért,
illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a
vásárlási felület ún. “kosár” oldala tartalmazza, megjelölve a bruttó jegyárakat, kezelési költséget és
az esetleges szállítási költséget. Az itt feltüntetett bruttó árakon felül a fogyasztónak további költsége
nem merülhet fel. A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz.
Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. A
vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internet kapcsolattal rendelkező
számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a
speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más
szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban
emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz. A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt

teljes összegét tartalmazzák magyar forintban, euróban vagy amerikai dollárban kifejezve, bruttó
árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A szolgáltatás jellegéből adódóan egységár feltüntetésére
nincs mód. Ha a Rendszer igénybevételéért a Vásárlónak kezelési költséget kell fizetnie, akkor azt a
vásárlás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A kezelési költség a Szolgáltató
szolgáltatásának díja, nem a bankkártya vagy más fizetési mód használata miatt számított összeg. A
kiválasztott szállítási és fizetési módok (pl. futárszolgálat) további költségekkel járhatnak, amelyet a
Rendszer pontosan feltüntet. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza. A
Szolgáltató a megszokott barion bankkártyás fizetés mellett több fizetési módot elfogadhat, amelyek
részletes leírását a Szolgáltató Vásárlói tájékoztatója, illetve a Gyakori kérdések tartalmazzák. A
fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag
valós időben, azonnal megtörténik. Barion bankkártyás fizetési mód kiválasztása esetén a Barion
rendszerébe irányítjuk át, ott használhatja bankkártyáját a számla kiegyenlítésére. A bankkártya
adatokat minden esetben a bank oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem
jutnak el a kereskedőhöz. A rendelés végösszegével a rendelés leadása során terheljük meg
bankkártyáját. Elfogadott bankkártyák: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express.
Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás
teljesítése automatikus, a teljesítési határidő azonnali. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a
jelen dokumentum XII. pontja tartalmazza. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog
gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII.
pontja és 2., 3. mellékletei tartalmazzák. A termék visszaküldésének költségeiről szóló információkat
a jelen dokumentum VII. pontja és 2., 3.mellékletei tartalmazzák. A Szolgáltató olyan tranzakciókat
nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a
fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit. A Vásárló a 45/2014. (II.26.)
Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem
gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra)
szól. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának további feltételeiről szóló
információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 2., 3. mellékletei tartalmazzák. A
kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket a jelen
dokumentum VIII. pontja és 4. melléklete részletezi. A Szolgáltató minden munkanapon 09-től 17:30
óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amely készséggel áll a Vásárlók rendelkezésére a
+36709039367 telefonszámon, illetve a budapest@welovecruising.hu e-mail címen. A 151/2003. (IX.
22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre
jótállási kötelezettség nem vonatkozik. A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szólótörvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak
nem vetette alá magát. A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre,
időtartama Belépőjegy vásárlása esetén a Rendezvény időpontjáig vagy a Rendezvény
meglátogatásáig (pl. nem időpontra szóló kiállítási Belépőjegyek), más termékek esetében pedig
termék átvételéig tart. A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át. A vásárlási
folyamat során a Vásárlónak az ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek.
Szolgáltató részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vásárló nem nyújt. A digitális
adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: Az adatokat szolgáltató szerverek
elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a
szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt
merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az
eredeti adattartalom visszaállítható. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való

együttműködési képessége: A megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az
érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített
hardveres támogatást használunk. Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint
egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával, jogutódlással megszűnt. Másodfokú
ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. 197 járásban jelenik meg
fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal
elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak:
http://jarasinfo.gov.hu/. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás
közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a
szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével
kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető
testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az
ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének
biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a
fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető
testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A
Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület,
székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben
határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van – vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon
van – úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az
online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show III. A Vásárló adatai A Szolgáltató
fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így
különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel vagy a Belépőjegyekkel
történő bármilyen visszaélés esetén. A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához
tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és
egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató
ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon
való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy
részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a
valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a
vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.
A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla
kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató
jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló
valódiságát ellenőrizni. Olyan Rendezvények esetében, ahol a Rendezvényszervező a Belépőjegyeket
névre szólóan bocsátja ki és azok nem átruházhatóak, a Szolgáltató jogosult a Vásárló adatait a
Rendezvényszervező által meg kívánt módon ellenőrizni. A Szolgáltató a Vásárló adatait a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a)
bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Az adatvédelemre vonatkozó részletes

szabályokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza, amely elérhető a vásárlási felület láblécében. A
vásárlás során az ún. Kosár oldalon a Vásárlónak lehetősége van a kosár tartalmát módosítani,
törölni, vagy újabb termékeket kiválasztani. Az ezt követő ún. Fizetés oldalon adja meg a Vásárló a
vásárláshoz szükséges adatait. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a Vásárló korlátlanul
megteheti, az ún. kosáridő lejártáig, vagy addig, amíg nem kattintott a “Fizetés” gombra. Ezt
követően a fizetés – a választott fizetési módtól függően – a fizetési szolgáltató felületén történik (a
bank adat bevivő felülete; az itt megadott adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg, és nem tárolja).
Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Vásárlónak csak egyetlen
alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. Az adatok ilyen célú
felhasználását a Vásárló – leiratkozással – bármikor megtilthatja. A szolgáltatás igénybevételével a
Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa az adatfeldolgozóknak,
valamint az adott rendezvény szervezőjének abból a célból, hogy a rendezvény szervezője a
rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy a nézőt bármilyen szempontból érintő
fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adhasson, illetve a jegyek
visszaváltását vagy becserélését közvetlenül intézhesse. A személyes adatokat kezelésével,
tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható
legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a
Szolgáltatót felelősség nem terheli. IV. Az internetes jegyvásárlás menete A jegyvásárlás menetére
vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza. A jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően a web áruházak kötelesek 48 órán belül visszaigazolnia Vásárló
megrendelését. Abban az esetben, ha a Vásárló Belépőjegyet vásárol a Szolgáltató rendszerén
keresztül, a jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte után gyakorlatilag azonnal, valós időben
megtörténik, és a Vásárló a megrendelt Belépőjegyeket elektronikus formában azonnal kézhez kapja.
Így a 48 órán belüli megrendelés-visszaigazolás helyett a Vásárló magát a Belépőjegyet is tartalmazó
visszaigazoló e-mailt (vagy más elektronikus formátumú üzenetet) veszi kézhez. Amennyiben a
Vásárló a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt belépőjegyeket, ennek
oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a Vásárló ne ismételje meg a
tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával
(budapest@welovecruising.hu, +36 70 9039367), amely a problémát orvosolja. Ugyanakkor felhívjuk
Vásárlóink figyelmét arra, hogy ha 48 órán belül nem kapott visszaigazolást a megrendeléséről, úgy
mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz a továbbiakban nem köti őt a megrendelése és nem köteles
azt átvenni, kifizetni. V. Vételár, fizetési és szállítási feltételek A vételár kiegyenlítésére, a fizetési
módokra, a jegyek átvételére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója
tartalmazza. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott email
címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a
felelősség. A Belépőjegyek árának meghatározása az adott Rendezvényszervező hatáskörébe tartozik.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát a
Rendezvényszervező utasításai alapján, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga
nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra. A Belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a
Vásárlót vásárlásra. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet,
akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti, illetve 20 perc
elteltével a kosáridő lejár (egyes esetekben a kosáridő ettől hosszabb, vagy rövidebb lehet, amelyet
az adott oldal pontosan és folyamatosan mutat). A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra
kizárólag ingyenes jegyek vagy termékek választása esetén van lehetőség. A fizetés és az elektronikus

jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal
megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A
szolgáltatás teljesítése automatikus. A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató saját
székhelyén, illetve a szerverek tárolására szolgáló szerverparkban (Digital Ocean) őrzi meg. A
Szolgáltató a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) küld a Vásárlónak. Az elektronikus
számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az
elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír
alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató az e-számlát a
Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (billingo.hu, üzemeltető:
Octonull Kft., adószám: 25073364-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-1981177, székhely: 1085 Budapest,
József körút 74. I. em. 6.). közbeiktatásával bocsátja ki. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával
kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója
részére. Amennyiben a vásárló a számlán szerepeltetni kívánt nevet vagy címet tévedésből
helytelenül adta meg, és a számla ezzel a helytelen tartalommal került kiállításra, úgy a vásárlónak
egy alkalommal lehetősége van a számla módosítását kérni, az alábbi feltételek együttes teljesülése
esetén: (I) ha a módosított számla kibocsátására lehetőség van még ugyanabban az adóévben,
amelyben az eredeti számla került kibocsátásra, és (II) az eredeti számla kibocsátásától kezdődően 3
hónap még nem telt el. VI. jegytípusok; a saját nyomtatású jegyekre (E-ticket) és mobil jegyekre
vonatkozó speciális szabályok Jegytípusok: Elektronikus utalvány. A vásárlást követően a Szolgáltató
egy igazoló e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre. Az email tartalmazza a megvásárolt
Belépőjegyek részletes adatait és egy utalványazonosítót. Az utalványt a Vásárlónak ki kell
nyomtatnia és az előadás napján az előadóhely pénztárában a kinyomtatott e-mail felmutatásával
kapja meg a megvásárolt Belépőjegyeket. E-ticket. A vásárlást követően a Szolgáltató egy e-mailt küld
a Vásárló által megadott e-mail címre, amely csatolt dokumentumként tartalmazza az E-ticketet. Az
E-ticket egy teljes értékű elektronikus Jegy. Az E-ticketen lévő számsor és QR kód az összes szükséges
információt tartalmazza az elektronikus beléptetéshez. A QR kódot a Rendezvény helyszínén
belépéskor elektronikusan ellenőrzik. A fizetés és az Elektronikus utalvány, illetve E-ticket kézbesítése
a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az
Elektronikus utalvány, illetve az E-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan
kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus. A saját nyomtatású jegyeket a Vásárló a sikeres
vásárlást követően saját maga töltheti le a sajátvásárlói oldalán keresztül PDF formátumban és maga
nyomtathatja ki. Az E-ticket belépőjegyeket nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem
postai úton átvenni. A kinyomtatott E-ticket abban az esetben használható fel, amennyiben azon a
vonalkód és a vonalkód melletti kód jól olvasható. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből,
ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő
következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli. Az E-ticket belépőjegyet a
Vásárló köteles kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni. Vásárló tudomásul veszi, és kifejezetten
egyetért azzal, hogy az E-ticket-en található vonalkódot a Rendezvényszervező a Rendezvény
helyszínén elektronikusan ellenőrzi, és azonnal érvényteleníti. Beléptetés az első érvényesítés alapján
történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a Rendezvényszervező beléptető-rendszere az adott
vonalkóddal beléptetésre elfogadott. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért
eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen
jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az E-ticket belépőjegyet vásárlóval. Az ilyen
okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető. A Rendezvényszervező
döntésének megfelelően egyes rendezvényekre a belépés lehetségessé válhat a megfelelő “okos

telefonnal” rendelkező ügyfelek számára a telefonjuk felmutatásával is. Ebben az esetben a Vásárló
által a telefonjára letöltött alkalmazás (ún. elektronikus tárca) részére kézbesíti a Szolgáltató a
belépőjegyet. Ha az adott rendezvényhez tartozó oldal ezt kifejezetten feltünteti, a Szolgáltató a
Vásárló kívánságára egyes rendezvények esetén vállalja, hogy a jegyet biztonsági, ún. “hagyományos”
jegypapírra kinyomtatja, és azt futárszolgálattal kiszállíttatja, a Vásárló költségén. Ebben az esetben
ezt a kiszállítási lehetőséget, a futárszolgálat díját, valamint a kiszállítás határidejét a Kosár oldal
minden esetben pontosan, (a díj esetében bruttó összegben) feltünteti. A Szolgáltató által
értékesített termékek esetében a kiszállítás díja nem függ összeghatártól, illetve súlytól. VII. Elállási
és felmondási jog A vásárlás a “Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül
megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az
elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy
adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában
sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása
esetének kivételével). Abban az esetben, ha a Vásárló olyan jegyet vásárolt, amely nem adott
időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.) illetve, ha a jegyen kívül olyan más
terméket (pl. könyv, kiadvány, merchandising termékek stb.) vásárolt, amelyre vonatkoznak a
45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai,
akkor ezek a jogok az alábbi módon érvényesíthetők: Az elállási és felmondási jog a fent részletezett
esetekben a vásárlástól számított 14 napon belül gyakorolható, a jelen ÁSZF 2. mellékleteként csatolt
elállási és felmondási nyilatkozatminta felhasználásával, vagy erre irányuló egyéb egyértelmű
nyilatkozat útján. Az ÁSZF 2. mellékleteként csatolt minta kitöltésén túlmenően olyan e-ticket vagy
voucher esetén, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.)
a Vásárlónak meg kell jelölnie az e-ticketen/voucheren szereplő kódszámot. Nyilatkozni kell továbbá
arra nézve, hogy a Vásárló a jegyet nem használta fel. A jegyet nem szükséges megküldeni, mert azt a
Szolgáltató elektronikusan érvényteleníti Amennyiben a Vásárló nem jegyet, hanem valamely árut
vásárolt, vagy nem adott időpontra szólójegyét kinyomtatott formában futárszolgálat útján kapta
meg, úgy azt legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül vissza kell küldenie a
Szolgáltató székhelyére (1139 Budapest, Váci út 99. 6. emelet). A Vásárlót terheli az áru
visszaküldésének költsége. A Vásárló felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. Ha a
Vásárló jogszerűen eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való
tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által
ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a Szolgáltató a Vásárló által
igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Termék adásvételére irányuló szerződés
esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak járó összeget, amíg a fogyasztó a
terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. Az
elállási és felmondási jogról további részletes tájékoztatót talál a jelen ÁSZF 3. mellékleteként
csatolva. VIII. Kellékszavatosság, termékszavatosság A kellékszavatosságról és termékszavatosságról
szóló tájékoztató a jelen ÁSZF 4. melléklete. IX. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai A Vásárló
tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a
Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően
nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg
hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Szolgáltató jogosult a
Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági
megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes

tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a
Rendezvényszervezőktől beérkezett információkat eljuttassa az érdeklődőkhöz. Ugyanakkor a
Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Rendezvényekhez kapcsolódó
olyan információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, amelyeket a Rendezvényszervező maga rögzített a
rendszerben, vagy a Rendezvényszervezőtől kapott információkat rögzítette azt a Szolgáltató
munkatársa. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott
károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét. A Vásárló
tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a
bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik. A Szolgáltató kizárja a
felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, a Rendezvényszervező, vagy harmadik személy
szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott. X. A Rendezvényre vonatkozó
szabályok A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező
kötelezettsége. A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegy elülső oldalán
szerepelnek. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a
megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvény megtartása, illetve az azon fellépő művészek,
sportolók stb. előadásának, illetve részvételének minősége, a rendezvény lebonyolítása, megtartása
kapcsán. A Rendezvényen való részvétel kapcsán jogviszony és szolgáltatási kötelezettség a
Belépőjegyet felmutató személy, illetve a Rendezvény szervezője között jön létre. Ezt a jogviszonyt a
Rendezvény, illetve a Rendezvényszervező hivatalos honlapján található szabályzatok határozzák
meg. A Szolgáltató ezért nem lehet részese a Rendezvényszervező és a Vásárló (illetve a jegy
mindenkori birtokosa) közötti esetleges jogvitának, amely a Rendezvény minőségének elégtelensége
vagy a rendezvény elmaradása miatt indul. A részvételi feltételek, a Rendezvény illetve a Rendezvény
helyszínéül szolgáló intézmény házirendje előadásonként és rendezvényenként jelentősen eltérhet.
Ezeket a szabályokat a Rendezvényszervező jogosult megállapítani, így a Vásárló a
Rendezvényszervezőtől tud e szabályok felől érdeklődni. A Belépőjegy szabadon átruházható –
kivéve, ha az adott Rendezvény szervezője ettől eltérően rendelkezik (ilyen esetben a Rendezvény
adatlapja szabályokat tartalmaz erre vonatkozóan). A Vásárló kijelenti, hogy a Belépőjegyet csak
akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-jét elfogadta. Amennyiben a
Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre
egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett,
megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség. A Belépőjegyen feltüntetett
kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet. A Belépőjegy
fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a
Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény
helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek
sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak,
másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják,
illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt
Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben. Bizonyos
Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy,
szakmai jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató a vásárláskor nem vizsgálja. A
Rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a
Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig
megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen
indokból történő kizárás esetén a jegy Vásárlója, illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem

jogosult. 7. Bizonyos esetekben a Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos
területek látogatására jogosítanak fel. A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére
látogathatja. Bár a Rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos
lebonyolítása érdekében, a Szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt
felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a
Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható. A Rendezvényről kép- és
hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény
látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Szolgáltató felé semmilyen igényt. A részvételi
feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézményházirendjét, a
biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő Látogatót a
Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a Rendezvényen tartózkodó
Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő
kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető. A Rendezvények többségében a
Rendezvényszervező fenntartja a jogot a fellépő művész, szereplő, előadó stb. személyében, a
szereposztásban, illetve a Rendezvényben történt indokolt változtatásra. Szabad téren megrendezett
Rendezvény esetében a Rendezvényszervezőnek lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap)
meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a Rendezvényszervező bármikor
dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. A Szolgáltató e döntésről a Vásárlókat a
www.welovecruisingbudapest.com oldalon keresztül haladéktalanul tájékoztatja, amint a
Rendezvényszervezőtől az erre vonatkozó információkat megkapja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy
a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. A szakmában kialakult
általános szokások szerint az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett
kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény
több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett
hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A
Rendezvényszervező jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra illetve a részben
megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz
annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a
jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény
elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a
Rendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős. A
Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi welovecruisingbudapest.huhonlapján a jegyvisszaváltásra
vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a Rendezvényszervezőtől. A
Szolgáltató a Rendezvényszervezőtől érkező, a Belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás
hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem
kötelezhető. A visszaváltásra a Rendezvényszervező által megadott, de maximum a meghirdetéstől
számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló
bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán felül, – amelyet a visszaváltást végző
köteles teljes értéken visszaváltani – sem a Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző nem
köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb
esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód. A Rendezvény elmaradása esetén a Belépőjegy
megvásárlása során igénybe vett egyéb szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát a szerint
kell megítélni, hogy az egyes szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által teljesítésbe mentek-e. Az
esetlegesen felszámított kezelési költség a jegyvásárlási rendszer használatának a díja, nem tartozik a
jegyárhoz. Az előadás elmaradása esetén a kezelési költség visszatérítésre kerül. Amennyiben

háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos
energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály
következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük
nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik
felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. XI. A
honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek a
Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a
Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik
személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A
honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez
fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető
információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli
jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem
másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A Vásárló által a honlap használatával
kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a
Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt,
hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a Szolgáltató véleményét tükrözné. A Szolgáltató korlátozás
nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására,
közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Vásárló részére ezért bármilyen
módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. XII. A panaszkezelés módja A Szolgáltató székhelye, a
panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe,
internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található. A Vásárló a Szolgáltatónak az áru
forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére
vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a
szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vásárló a panasz
kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a
panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és
annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni,
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz
esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Az írásbeli panaszt a
Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban-érdemben megválaszolja, és a
Vásárlónak megküldi, elsősorban a Vásárló által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító
álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a
Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a
békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató
székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét. A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási
tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó
speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási
idő, előzetes időpontfoglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi
referens stb.). XIII. Záró rendelkezések A Szolgáltató annak érdekében, hogy azok az ügyfelei is
megismerhessék a vásárlásukkal illetve a Belépőjegyekkel kapcsolatos szabályokat, akiknek nincs
alkalmuk a Szolgáltató ÁSZF-jét on-line módon részletesen áttanulmányozni, a Szolgáltató felkérte a
vele szerződéses kapcsolatban álló jegyirodákat, hogy a jelen ÁSZF-et, de legalább az ÁSZF 1.
mellékletében szereplő összefoglalót az irodában jól látható helyen, folyamatosan tegyék elérhetővé
mindazoknak a jegyvásárlóknak, akik a Szolgáltató Rendszeréből vásárolnak. A Szolgáltató jogosult

alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást
maga nyújtotta volna. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai
az irányadók. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései
megfelelően irányadóak. melléklet Az Európa Rendezvény Iroda Kft. jegyirodai tájékoztatója a
jegyvásárlóknak Figyelem! Az egyes rendezvények szervezői eltérő szabályokat állapíthatnak meg.
Kérjük, érdeklődjön a rendezvényszervezőnél! A Európa Rendezvény Iroda Kft. (a továbbiakban:
Szolgáltató) számítógépes rendszerével különböző színházi, zenei, sport és egyéb eseményekre (a
továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek és bérletek (a továbbiakban: Belépőjegy)
megvásárlását biztosítja a Vásárlók számára. A Belépőjegy megvásárlásán túlmenő szolgáltatás,
vagyis a Rendezvény tényleges lebonyolítása tekintetében a Vásárló a Rendezvény szervezőjével (a
továbbiakban: Rendezvényszervező) kerül jogviszonyba. A Szolgáltató a Rendezvény szervezésében
és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Belépőjegyek
értékesítésére korlátozódik. A Szolgáltató és a Rendezvényszervező által nyújtott szolgáltatások – és
az értük való felelősség – tehát elkülönülnek. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő
lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget
a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő művészek, sportolók, más előadók
szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán. A
Rendezvényszervező neve és postai címe az esemény, illetve rendezvény leírásánál megtalálható. A
Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegy elülső oldalán is szerepelnek.
Amennyiben az a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen
feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját,
egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség. Bizonyos
Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy,
szakmai jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató nem vizsgálja. A Rendezvényszervező a
biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója
jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat
jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Bizonyos Belépőjegyek a Rendezvény területén
belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel. A Belépőjegy fajtájától függően digitális
és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen.
Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő
biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon
szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a
Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény
területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Vásárló semmilyen
kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben. A saját nyomtatású jegyek
elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő
következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli. Az E-ticket belépőjegyet a
Vásárló köteles kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni. Vásárló tudomásul veszi, és kifejezetten
egyetért azzal, hogy az E-ticket-en található vonalkódot a Rendezvényszervező a Rendezvény
helyszínén elektronikusan ellenőrzi, és azonnal érvényteleníti. A belépés az első érvényesítés alapján
történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a Rendezvényszervező beléptető-rendszere a
meghatározott adatokkal elfogadott. A következő ugyanazon adatokkal rendelkező jegyeket
automatikusan érvényteleníti az első. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért
eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen
jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az E-ticket belépőjegyet vásárlóval. A

Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Rendezvényszervező minden tőle
elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a Szolgáltató az esetlegesen
felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb
tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem
látogatható. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói
rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat a Szolgáltató felé
semmilyen igényt. A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló
intézményházirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő
Látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a Rendezvényen
tartózkodó Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen
indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató, illetve a Rendezvényszervező kártérítésre nem
kötelezhető. A Rendezvényszervező általában fenntartja a jogot a fellépő művész, szereplő, előadó
stb. személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvényben történt indokolt változtatásra.
Szabadtéren megrendezett Rendezvény esetében a Rendezvényszervezőnek lehetősége van tartalék
rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a
Rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. A
Szolgáltató e döntésről a Vásárlókat a www.welovecruisingbudapest.hu oldalon keresztül
haladéktalanul tájékoztatja, amint a Rendezvényszervezőtől az erre vonatkozó információkat
megkapja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti
meg elállási jog. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény
esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse.
Ugyanakkor a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek
visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező dönti el és annak
megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi
www.welovecruisingbudapest.hu honlapján a jegy visszaváltásra vonatkozó adatokat, amint azokat
hivatalos formában megkapta a Rendezvényszervezőtől. A Szolgáltató a Rendezvényszervezőtől
érkező, a Belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek
visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A visszaváltásra a
Rendezvényszervező által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos
jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett
van lehetőség. A Belépőjegy árán felül, – amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken
visszaváltani – sem a Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt
vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a
Belépőjegyek visszaváltására nincs mód. Jó szórakozást kíván Önnek az Európa Rendezvény Iroda
Kft.! Adatkezelési Szabályzat I. Az adatkezelő (Szolgáltató) A Szolgáltató neve: Európa Rendezvény
Iroda Kft. Székhelye és postai címe: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 40. Nyilvántartó hatóság:
Fővárosi
Bíróság,
mint
Cégbíróság
Cégjegyzékszáma:
Cg.
01-09-904220
www.welovecruisingbudapest.hu +36-70-9039367 budapest@welovecruising.hu Adószáma:
11944540241
E-mail
címe:
budapest@welovecruising.hu
Honlapjának
címe:
www.welovecruisingbudapest.hu Telefonos ügyfélszolgálat: +36-70-9039367 Ügyfélszolgálat e-mail
címe: budapest@welovecruising.hu Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 1137 Budapest, Radnóti
Miklós utca 40. Munkanapokon 09.00 – 17.30 óra között +36-70-9039367
budapest@welovecruising.hu Tárhely szolgáltató neve: DigitalOcean Tárhely szolgáltató címe: New
York, NY 10013, 101 Avenue of the Americas 10th Floor II. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi
irányelvek Az Szolgáltató, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével

kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban
meghatározott elvárásoknak. Az Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan
elérhető a www.welovecruisingbudapest.hu weblap kezdő oldalának láblécében. A Szolgáltató
jogosult az Adatkezelés Szabályzatot egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési Szabályzat
módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a változások www.welovecruisingbudapest.hu
oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc
(8) nappal. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával
elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot. A Szolgáltató elkötelezett Felhasználó személyes
adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának
tiszteletben tartását. Az Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató
adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,
így különösen az alábbiakkal: évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény); évi CVIII. törvény – az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.). A Szolgáltató a szolgáltatásainak igénybevételéhez
elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag
célhoz kötötten használja fel. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználói bármely
Személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű
közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.
Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem
jogszabály teszi kötelezővé, a Társaság felhívja a Felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás
önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő
jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes
adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes
adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a
Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg
lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. A Szolgáltató az adatok felvétele,
rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja,
tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A
Társaság kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben,
aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja. III. Az adatkezelés jogalapja Személyes adat akkor
kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az
abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Az
adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (Avtv.) 5. § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában foglaltak.
Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes
képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a
mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem
igényel. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett

adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további
külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
IV. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére
jogosultak Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak
olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a
cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhető. A Szolgáltató szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, bizonyos
esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok
teszik kötelezővé. A Szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
Online webshop szolgáltatás (belépőjegy, utalvány, könyv, hanghordozó, parkolójegy stb. vásárlása)
Az adatkezelésre a Felhasználónak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján
kerül sor, amely a weblapon található webshop szolgáltatás igénybevételhez szükséges. A
nyilatkozatot a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével adja meg. A nyilatkozat tartalmazza a
Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adatai
felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett
önkéntes hozzájárulása, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése. Az
Adatkezelés célja a weboldalon található webshop szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a
megrendelés, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség
teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá a Felhasználó, mint jegyvásárló beazonosítása, valamint a
megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldésének, a számlakiállítás, a
fizetés lebonyolításának lehetősége, a Felhasználók nyilvántartása, egymástól való
megkülönböztetése. Kezelt adatok: vezeték és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, az előzetes
regisztráció során megadott jelszó, házhozszállítás kérése esetén a megadott szállítási cím, a számla
kiállításához megadott számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma,
vevőkód, áfás számla esetén név, cím és adószám, egyéb rendezvényszervező által a vásárlás során
bekért adatok. Az adatkezelés időtartama: 8 év. Regisztráció Előzetes regisztráció során jelszó
megadásával lehetővé válik, hogy a Felhasználónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az
adatait és nem minden egyes vásárlás során. A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli,
amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja. A Felhasználó
döntése alapján megadható adatok, e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely,
születési hely és idő, a Felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termékkategória, és termékek, a
vásárlás időpontja, a Felhasználó által alkalmazott fizetési mód, a Felhasználó vásárlásainak
tételösszege. Online bérlet vásárlás, megújítás Az adatkezelésre a Felhasználónak önkéntes,
megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely – bérlet-vásárlás esetén – a
weblapon található jegyértékesítési szolgáltatás igénybe vételhez, valamint a bérlethez kapcsolódó
további tájékoztatások eljuttatásához szükségesek. A nyilatkozatot a Felhasználó a szolgáltatás
igénybevételével adja meg. A nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz,
hogy az oldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés
jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint a számvitelről szóló

2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése. Az Adatkezelés célja a weboldalon található bérlet
ékesítési és megújítási szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a
számviteli kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá a Felhasználó, mint jegyvásárló
beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések
kiküldésének, a számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége, a Felhasználók nyilvántartása,
egymástól való megkülönböztetése, a bérlet éves megújítási lehetőségéről való tájékoztatás (e-mail,
vagy postai küldemény formájában), a következő bérletes előadásról szóló emlékeztető (e-mail, vagy
postai küldemény formájában), szabadbérlet esetén havi két alkalommal tájékoztatás az előadóhely
műsorairól, rendezvényeiről (e-mail forma), – a Felhasználó választásának elősegítésére. Kezelt
adatok: vezeték és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, az előzetes regisztráció során megadott
jelszó, házhozszállítás kérése esetén a megadott szállítási cím, a számla kiállításához megadott
számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, vevőkód, száma, áfás
számla esetén név, cím és adószám. Az adatkezelés időtartama: 8 év. Elektronikus hírlevél
Amennyiben a Felhasználó feliratkozik a hírlevélre, az Adatkezelő saját döntése szerinti gyakorisággal
(de legfeljebb hetente kettő alkalommal) hírlevelet küldhet neki, kivéve abban az esetben, ha az
ennél sűrűbb hírlevél küldést a Felhasználó maga kéri. Az Adatkezelő lehetőség szerint igyekszik a
lakóhely, illetve korábbi vásárlások és más megadott adatok alapján valószínűsíthető érdeklődési kör
szerint személyre szabottan rendezvényt ajánlani a hírlevél olvasóinak. A Hírlevélre való
feliratkozással a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az ehhez szükséges személyes
adatait kezelje. Az adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők
részére. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5)
bekezdése. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, lakhely, a regisztrációnál felsorolt adatok, korábbi
vásárlások adatai, a Felhasználó érdeklődési körére vonatkozó, a Felhasználó által megadott adatok.
Az adatok kezelésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevelet lemondani a hírlevél
alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés
beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor. Cookie és helymeghatározás Az Adatkezelő
a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t)
helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a
felhasználói élmény növelése érdekében. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói
használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó
számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A Felhasználó a
böngészőprogram segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet.
Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat,
hogy a Felhasználó nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását. A cookie-kre
vonatkozóan további információkat olvashat a www.welovecruisingbudapest.hu oldalon Megjelenő
cookie
figyelmeztető
sávban
található
„További
információk”
gombra
kattintva
(welovecruisingbudapest.hu Cookie kezelési szabályzat). Amennyiben a Felhasználó mobil eszközről
(pl. ún. okos telefon) veszi igénybe a szolgáltatást, úgy az applikáció letöltésekor a program engedélyt
kér a tartózkodási hely, mint adat használatára. A Felhasználó engedélye esetén az applikáció olyan
személyre szabott kereséseket tud felkínálni, amely figyelembe veszi azt, hogy a Felhasználó az adott
pillanatban hol tartózkodik. A tartózkodási hely, mint adat, az Adatkezelő rendszerében rögzítésre
nem kerül, csak az adott tranzakció során elérhető egyes funkciók (pontosabb keresés, „közelben”
funkció stb.) igénybevételét teszi lehetővé. Statisztikai adatok Az adatokat az Adatkezelő
felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített formában történő

felhasználása, az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát
semmilyen formában nem tartalmazhatja. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre
kerülő adatok A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó
bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak,
és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az
automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb
felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem
kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Az automatikusan rögzítésre kerülő
adatok célja az Adatkezelő internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának
biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az
informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme, a felhasználói szokások
általános elemzése. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett
adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy Felhasználói csoportokat képezzen, és a
Felhasználói csoportok részére az Adatkezelő weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést
jelenítsen meg. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a
generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig
kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok
egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze
nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását
megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokból az ő
személye nem lesz beazonosítható. Telefonbeszélgetések rögzítése Az adatkezelés célja: jegyvásárlás,
műsor ajánlás, minőségjavítás, a felhasználói igények és problémák dokumentálása és hatékonyabb
elintézése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: az ügyfél és az
Szolgáltató kollégájának telefonbeszélgetése, a beszélgetés dátuma és időpontja. Az adatkezelés
időtartama: 5 év. A Szolgáltató honlapjai A portál html kódja a Európa Rendezvény Iroda Kft.-től
független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. E
hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt Felhasználói adatokat
képesek gyűjteni. Külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak
független mérését (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes
felvilágosítást nyújtani, elérhetősége: http://www.google.com/analytics. Egyéb adatkezelések E
tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a
közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett
megkeresheti az Adatkezelőt. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos
célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az Adatkezelő a neki megadott
Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó
személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért,
hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel
egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a
Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes
adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A személyes adatok
megismerésére jogosultak a Szolgáltatóval munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló

munkatársak, a termékek kiszállításában közreműködő futárszolgálat munkatársai (amennyiben a
kiszállítást a vásárló kérte), valamint az Adatfeldolgozók. V. Az adatok továbbítása, az
Adatfeldolgozók megnevezése A Szolgáltató személyes adatokat harmadik személyeknek csak a
Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges,
törvény alapján kötelező adattovábbításokra, illetve a jelen dokumentumban jelzett
adatfeldolgozóknak való átadásra. A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz,
hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa az alábbi partnereknek: Az adott rendezvény
szervezőjének abból a célból, hogy a rendezvény szervezője a rendezvény elmaradásáról,
időpontjának változásáról vagy a nézőt bármilyen szempontból érintő fontos körülményről
közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adhasson, illetve – az előadás elmaradása esetén – a
jegyek visszaváltását vagy becserélését közvetlenül intézhesse. A számlázás technikai feltételeit
biztosító szolgáltatónak, mint Adatfeldolgozónak, amelyek az alábbiak: billingo.hu, üzemeltető:
Octonull.hu Kft. (adószám: 25073364-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-1981177, székhely: 1085
Budapest, József körút 74. I. em. 6.), A Felhasználóknak szóló e-mail kiküldésével összefüggő
feladatokat az Adatkezelő maga, illetve az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a Wanadis
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Rétköz u. 7.), mint Adatfeldolgozó végzi. A vásárlás
folyamatában részt vevő, a fizetést bonyolító pénzintézetek számára a Szolgáltató átadja azokat az
adatokat, amelyet az adott pénzintézet a fizetés lebonyolításához megkövetel. Az adatok köre
pénzintézetenként eltérő. A pénzintézet saját adatbekérő oldalain megadott személyes adatokat a
Szolgáltató nem ismeri meg. Amennyiben a Felhasználó valamely speciális kedvezményt biztosító
eszközzel vásárol (pl. Supershop kártya) úgy az Adatkezelő a kedvezményt biztosító társaságnak
továbbítja a társaság által megkívánt vásárlói adatokat. Az erre vonatkozó adatkezelési szabályokról a
Felhasználó közvetlenül az azt szolgáltató társaságnál kérhet tájékoztatást. Az Adatkezelő az ilyen
eszközök azonosítóit illetve egyéb adatait automatizáltan csak annyiban kezeli, amennyiben a
szolgáltató társaság ezt – a vásárlás lebonyolításához, illetve a kedvezmények biztosításához –
megköveteli. A Szolgáltató, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és
általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely
adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása,
valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. VI.
Adatbiztonsági intézkedések A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a
Szolgáltató a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén a Szolgáltató
az ésszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza. Az
Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az
érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az
adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Avtv.,
valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat
megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés
és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében
megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha
azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez
rendelhetők. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó
további intézkedésekkel biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; az automatikus

adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő
használatának megakadályozását; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a
személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy
továbbíthatják; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat,
mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; a telepített rendszerek üzemzavar
esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról
jelentés készüljön. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló
intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori
fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes
adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az
adatkezelőnek. A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: az arra
feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított
(adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen
védett (adat bizalmassága) legyen
Általános szerződési feltételek

1. Általános rendelkezések

A Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve:

EURÓPA RENDEZVÉNY IRODA Kft.

Székhely címe:

1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 40.

Postai címe:

1393 Budapest, Postafiók 350

Nyilvántartó hatóság:Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszáma:

01-09-904220

Adószáma:

11944540241 budapest@welovecruising.hu www.welovecruisingbudapest.hu

E-mail címe:

+36709039367

Honlapjának címe:

budapest@welovecruising.hu

Ügyfélszolgálat:

Munkanapokon 09.00 – 17.30 óra között

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató,
valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban:
Vásárló) között belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének
feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.
2. A Szolgáltató online internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet elsősorban
különböző konferencia-, zenei-, sport és egyéb eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény)
szóló belépőjegyek és bérletek (a továbbiakban: Belépőjegyek) megvásárlásának
elősegítésére, illetve online webshop termék- és szolgáltatás értékesítésre (utalvány, könyv,
hanghordozó, parkolójegy stb. vásárlása). A Szolgáltató a Vásárlók részére a Rendszerében
fellistázott Rendezvények Belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja (a továbbiakban:
Szolgáltatás).

A Szolgáltató esetenként a Belépőjegyek értékesítésén túlmenően más termékeket is értékesíthet
(merchandising termékek, a Rendezvényhez kapcsolódó étkezés, ital stb.). Amennyiben e termékek
értékesítésére vonatkozó szabályok eltérnek az általános szabályoktól, úgy a jelen ÁSZF ezt külön
jelzi.

1. Rendezvény esetén a Belépőjegy megvásárlásán túlmenő szolgáltatás, vagyis a Rendezvény
tényleges lebonyolítása tekintetében a Vásárló a Rendezvény szervezőjével (a továbbiakban:
Rendezvényszervező) kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Szolgáltató a Rendezvény
szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a
Belépőjegyek értékesítésére korlátozódik. A Szolgáltató és a Rendezvényszervező által
nyújtott szolgáltatások – és az értük való felelősség – tehát el különülnek. A Rendezvény a
meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A
Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott
Rendezvényen fellépő művészek, sportolók, más előadók szereplése, illetve előadás
minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán. A Szolgáltató a
Rendezvényszervező által szervezett előadásokra, kulturális-művészeti produkciókra
érvényes belépőjegyeket és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat értékesít. A Szolgáltató
bizományosként jár el, a jegyértékesítésben közvetített szolgáltatásként közreműködve.
2. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ez által
engedély köteles.
3. A weboldalon 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat. A Vásárló a
“Fizetés”gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit,
egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen
ÁSZF-ben foglalt feltételeket – így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást –
megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe
vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Szabályzatban
meghatározott körben hozzájárult.

6.A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a vásárló által megadott,
elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és
adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A vásárló által begépelt adatok,
a termékre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció egyéb adatai (pl.
banki visszaigazolás) illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést.

1. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.
2. A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató
jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a
Vásárlót a változások www.welovecruisingbudapest.hu oldalon történő közzététele útján
értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

II. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre
vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás

1. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót az alábbi adatokról. Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a
jegyvásárlás (vagy esetlegesen egyéb termék vásárlása) előtt ezeket az adatokat
tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak (a jogszabály
szóhasználatával: “kössenek szerződést”)!
2. A szolgáltatás, vagyis a Rendezvény lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Rendezvény
adatlapján. Az adatlapon teljes körű tájékoztatás található az éppen elérhető jegyekről és
azok áráról, bruttó formában (tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFA-t), utalással a
fizetőeszközre, mely lehet “Ft” azaz magyar forint, EUR azaz euró és USD azaz amerikai dollár
formátumban. A Szolgáltató nem árusít olyan termékeket, amelyekre az egységár
feltüntetését a jogszabályok megkövetelnék (többféle kiszerelésben kapható vagy több
darabos termékek). A Szolgáltató weblapján a Vásárló regisztráció nélkül megtekinthet
minden adatot, illetve a Vásárlását is lefolytathatja regisztráció nélkül.
3. A szolgáltató neve az I. pontban található.
4. A vállalkozás székhelye, postai címe, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levelezési
címe az I. pontban található. Jegyértékesítés esetén a Szolgáltató a Rendezvény
szervezőjének nevében jár el. A Rendezvényszervező neve és postai címe az esemény, illetve
rendezvény leírásánál megtalálható. A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a
Belépőjegy elülső oldalán is szerepelnek.
5. A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt Székhely. A fogyasztó a
panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.
6. A szerződés szerinti termékért, illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi
adót tartalmazó teljes összegét a vásárlási felület ún. “kosár” oldala tartalmazza, megjelölve

a bruttó jegyárakat, kezelési költséget és az esetleges szállítási költséget. Az itt feltüntetett
bruttó árakon felül a fogyasztónak további költsége nem merülhet fel.
7. A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az
ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.
8. A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internet kapcsolattal
rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának,
esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Vásárló egyéni
előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel.
A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.
9. A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar
forintban, euróban vagy amerikai dollárban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban
foglalják. A szolgáltatás jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs mód. Ha a Rendszer
igénybevételéért a Vásárlónak kezelési költséget kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata
során a Rendszer pontosan feltünteti. A kezelési költség a Szolgáltató szolgáltatásának díja,
nem a bankkártya vagy más fizetési mód használata miatt számított összeg. A kiválasztott
szállítási és fizetési módok (pl. futárszolgálat) további költségekkel járhatnak, amelyet a
Rendszer pontosan feltüntet. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget
tartalmazza. A Szolgáltató a megszokott barion bankkártyás fizetés mellett több fizetési
módot elfogadhat, amelyek részletes leírását a Szolgáltató Vásárlói tájékoztatója, illetve a
Gyakori kérdések tartalmazzák. A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által
megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik.

Barion bankkártyás fizetési mód kiválasztása esetén a Barion rendszerébe irányítjuk át, ott
használhatja bankkártyáját a számla kiegyenlítésére. A bankkártya adatokat minden esetben a bank
oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a kereskedőhöz. A
rendelés végösszegével a rendelés leadása során terheljük meg bankkártyáját. Elfogadott
bankkártyák: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express.

Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás
teljesítése automatikus, a teljesítési határidő azonnali. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a
jelen dokumentum XII. pontja tartalmazza.

1. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb
feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 2., 3. mellékletei
tartalmazzák.
2. A termék visszaküldésének költségeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja
és 2., 3.mellékletei tartalmazzák.

3. A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási és
felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató ésszerű
költségeit.
4. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát,
illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott
időpontra (adott napra, határnapra) szól. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog
gyakorlásának további feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 2.,
3. mellékletei tartalmazzák.
5. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket a
jelen dokumentum VIII. pontja és 4. melléklete részletezi.
6. A Szolgáltató minden munkanapon 09-től 17:30 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet,
amely készséggel áll a Vásárlók rendelkezésére a +36709039367 telefonszámon, illetve
a budapest@welovecruising.hu e-mail címen.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített
termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

1. A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
szólótörvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.
2. A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama Belépőjegy
vásárlása esetén a Rendezvény időpontjáig vagy a Rendezvény meglátogatásáig (pl. nem
időpontra szóló kiállítási Belépőjegyek), más termékek esetében pedig termék átvételéig tart.
3. A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.
4. A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségei
nincsenek.
5. Szolgáltató részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vásárló nem nyújt.
6. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: Az adatokat szolgáltató
szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmat RAID technológiával több
merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer
működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes
adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.
7. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A
megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő
erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres
támogatást használunk.

8. Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok
átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával, jogutódlással megszűnt. Másodfokú
ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. 197 járásban jelenik
meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től
panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.
Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.
9. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék
minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a
szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével
kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a
békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek
eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors,
hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a
fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a
fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye
szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016
Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben
határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van – vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon
van – úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az
online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi
linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

III. A Vásárló adatai

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben
visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel
vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.
2. A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és
jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb
tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató
ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb
módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó
harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben.
A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok
vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak
megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége
van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás
vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni. Olyan
Rendezvények esetében, ahol a Rendezvényszervező a Belépőjegyeket névre szólóan
bocsátja ki és azok nem átruházhatóak, a Szolgáltató jogosult a Vásárló adatait a
Rendezvényszervező által meg kívánt módon ellenőrizni.
4. A Szolgáltató a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes
hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
szabályai szerint kezeli. Az adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési

Szabályzat tartalmazza,

amely

elérhető

a

vásárlási

felület

láblécében.

1. A vásárlás során az ún. Kosár oldalon a Vásárlónak lehetősége van a kosár tartalmát
módosítani, törölni, vagy újabb termékeket kiválasztani. Az ezt követő ún. Fizetés oldalon
adja meg a Vásárló a vásárláshoz szükséges adatait. Amennyiben az adatok javítása
szükséges, azt a Vásárló korlátlanul megteheti, az ún. kosáridő lejártáig, vagy addig, amíg
nem kattintott a “Fizetés” gombra. Ezt követően a fizetés – a választott fizetési módtól
függően – a fizetési szolgáltató felületén történik (a bank adat bevivő felülete; az itt
megadott adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg, és nem tárolja).
2. Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Vásárlónak csak
egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. Az
adatok ilyen célú felhasználását a Vásárló – leiratkozással – bármikor megtilthatja.
3. A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat
továbbíthassa az adatfeldolgozóknak, valamint az adott rendezvény szervezőjének abból a
célból, hogy a rendezvény szervezője a rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról
vagy a nézőt bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali
módon is tájékoztatást adhasson, illetve a jegyek visszaváltását vagy becserélését közvetlenül
intézhesse.
4. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható
legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló
támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

IV. Az internetes jegyvásárlás menete

1. A jegyvásárlás menetére
Szolgáltató Vásárlói

vonatkozó

részletes

szabályokat

a

Tájékoztatója tartalmazza.

1. A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a web áruházak kötelesek 48 órán belül
visszaigazolnia Vásárló megrendelését. Abban az esetben, ha a Vásárló Belépőjegyet vásárol
a Szolgáltató rendszerén keresztül, a jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte után
gyakorlatilag azonnal, valós időben megtörténik, és a Vásárló a megrendelt Belépőjegyeket
elektronikus formában azonnal kézhez kapja. Így a 48 órán belüli megrendelés-visszaigazolás
helyett a Vásárló magát a Belépőjegyet is tartalmazó visszaigazoló e-mailt (vagy más
elektronikus formátumú üzenetet) veszi kézhez.
2. Amennyiben a Vásárló a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt
belépőjegyeket, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a
Vásárló ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a
Szolgáltató Ügyfélszolgálatával (budapest@welovecruising.hu, +36 70 9039367), amely a
problémát orvosolja. Ugyanakkor felhívjuk Vásárlóink figyelmét arra, hogy ha 48 órán belül
nem kapott visszaigazolást a megrendeléséről, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz a
továbbiakban nem köti őt a megrendelése és nem köteles azt átvenni, kifizetni.

V. Vételár, fizetési és szállítási feltételek

1. A vételár kiegyenlítésére, a fizetési módokra, a jegyek átvételére vonatkozó részletes
szabályokat a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza.
2. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
3. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által
megadott email címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a
Vásárlót terheli a felelősség.
4. A Belépőjegyek árának meghatározása az adott Rendezvényszervező hatáskörébe tartozik. A

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát a
Rendezvényszervező utasításai alapján, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga
nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

1. A Belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben a Vásárló
mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt a kosarából bármikor
kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti, illetve 20 perc elteltével a kosáridő
lejár (egyes esetekben a kosáridő ettől hosszabb, vagy rövidebb lehet, amelyet az adott oldal
pontosan és folyamatosan mutat).
2. A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra kizárólag ingyenes jegyek vagy termékek
választása esetén van lehetőség. A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által
megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket
kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése
automatikus.
3. A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató saját székhelyén, illetve a szerverek
tárolására szolgáló szerverparkban (Digital Ocean) őrzi meg.
4. A Szolgáltató a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) küld a Vásárlónak. Az
elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a
számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki,
továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként
nem használható. A Szolgáltató az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján,
automatikusan, e-számla szolgáltató (billingo.hu, üzemeltető: Octonull Kft., adószám:
25073364-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-1981177, székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I.
em. 6.). közbeiktatásával bocsátja ki. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával
kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla
szolgáltatója részére. Amennyiben a vásárló a számlán szerepeltetni kívánt nevet vagy címet
tévedésből helytelenül adta meg, és a számla ezzel a helytelen tartalommal került kiállításra,
úgy a vásárlónak egy alkalommal lehetősége van a számla módosítását kérni, az alábbi
feltételek együttes teljesülése esetén: (I) ha a módosított számla kibocsátására lehetőség van
még ugyanabban az adóévben, amelyben az eredeti számla került kibocsátásra, és (II) az
eredeti számla kibocsátásától kezdődően 3 hónap még nem telt el.

VI. jegytípusok; a saját nyomtatású jegyekre (E-ticket) és mobil jegyekre vonatkozó speciális
szabályok

1. Jegytípusok:



Elektronikus utalvány. A vásárlást követően a Szolgáltató egy igazoló e-mailt küld a Vásárló
által megadott e-mail címre. Az email tartalmazza a megvásárolt Belépőjegyek részletes
adatait és egy utalványazonosítót. Az utalványt a Vásárlónak ki kell nyomtatnia és az előadás
napján az előadóhely pénztárában a kinyomtatott e-mail felmutatásával kapja meg a
megvásárolt Belépőjegyeket.



E-ticket. A vásárlást követően a Szolgáltató egy e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail
címre, amely csatolt dokumentumként tartalmazza az E-ticketet. Az E-ticket egy teljes értékű
elektronikus Jegy. Az E-ticketen lévő számsor és QR kód az összes szükséges információt
tartalmazza az elektronikus beléptetéshez. A QR kódot a Rendezvény helyszínén belépéskor
elektronikusan ellenőrzik.

A fizetés és az Elektronikus utalvány, illetve E-ticket kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail
postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az Elektronikus utalvány, illetve az Eticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése
automatikus.

1. A saját nyomtatású jegyeket a Vásárló a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le a
sajátvásárlói oldalán keresztül PDF formátumban és maga nyomtathatja ki. Az E-ticket
belépőjegyeket nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni. A
kinyomtatott E-ticket abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód és a
vonalkód melletti kód jól olvasható.
2. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából,
többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a
vásárlót terheli. Az E-ticket belépőjegyet a Vásárló köteles kinyomtatva a Rendezvényre
magával hozni. Vásárló tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy az E-ticket-en
található vonalkódot a Rendezvényszervező a Rendezvény helyszínén elektronikusan
ellenőrzi, és azonnal érvényteleníti.

Beléptetés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a
Rendezvényszervező beléptető-rendszere az adott vonalkóddal beléptetésre elfogadott. Minden
további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés
megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az
eredetileg az E-ticket belépőjegyet vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató
kártérítésre nem kötelezhető.

1. A Rendezvényszervező döntésének megfelelően egyes rendezvényekre a belépés
lehetségessé válhat a megfelelő “okos telefonnal” rendelkező ügyfelek számára a telefonjuk
felmutatásával is. Ebben az esetben a Vásárló által a telefonjára letöltött alkalmazás (ún.
elektronikus tárca) részére kézbesíti a Szolgáltató a belépőjegyet.
2. Ha az adott rendezvényhez tartozó oldal ezt kifejezetten feltünteti, a Szolgáltató a Vásárló
kívánságára egyes rendezvények esetén vállalja, hogy a jegyet biztonsági, ún. “hagyományos”
jegypapírra kinyomtatja, és azt futárszolgálattal kiszállíttatja, a Vásárló költségén. Ebben az
esetben ezt a kiszállítási lehetőséget, a futárszolgálat díját, valamint a kiszállítás határidejét a

Kosár oldal minden esetben pontosan, (a díj esetében bruttó összegben) feltünteti. A
Szolgáltató által értékesített termékek esetében a kiszállítás díja nem függ összeghatártól,
illetve súlytól.

VII. Elállási és felmondási jog

1. A vásárlás a “Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül
megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján
az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló
Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a
Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét
visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).
2. Abban az esetben, ha a Vásárló olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl.
bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.) illetve, ha a jegyen kívül olyan más terméket
(pl. könyv, kiadvány, merchandising termékek stb.) vásárolt, amelyre vonatkoznak a 45/2014.
(II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai,
akkor ezek a jogok az alábbi módon érvényesíthetők:
3. Az elállási és felmondási jog a fent részletezett esetekben a vásárlástól számított 14 napon
belül gyakorolható, a jelen ÁSZF 2. mellékleteként csatolt elállási és felmondási
nyilatkozatminta felhasználásával, vagy erre irányuló egyéb egyértelmű nyilatkozat útján.
4. Az ÁSZF 2. mellékleteként csatolt minta kitöltésén túlmenően olyan e-ticket vagy voucher
esetén, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.)
a Vásárlónak meg kell jelölnie az e-ticketen/voucheren szereplő kódszámot. Nyilatkozni kell
továbbá arra nézve, hogy a Vásárló a jegyet nem használta fel. A jegyet nem szükséges
megküldeni, mert azt a Szolgáltató elektronikusan érvényteleníti
5. Amennyiben a Vásárló nem jegyet, hanem valamely árut vásárolt, vagy nem adott időpontra
szólójegyét kinyomtatott formában futárszolgálat útján kapta meg, úgy azt legkésőbb az
elállás közlésétől számított tizennégy napon belül vissza kell küldenie a Szolgáltató
székhelyére (1139 Budapest, Váci út 99. 6. emelet). A Vásárlót terheli az áru visszaküldésének
költsége. A Vásárló felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.
6. Ha a Vásárló jogszerűen eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az
elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó
által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a Szolgáltató a
Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Termék
adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak
járó összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan
nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

7. Az elállási és felmondási jogról további részletes tájékoztatót talál a jelen ÁSZF 3.
mellékleteként csatolva.

VIII. Kellékszavatosság, termékszavatosság

1. A kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF 4. melléklete.

IX. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai

1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos
üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A
Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap
hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés
folyamatos vagy hibamentes lesz.
2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy
egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében
szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
3. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvényszervezőktől beérkezett
információkat eljuttassa az érdeklődőkhöz. Ugyanakkor a Szolgáltató nem vállal felelősséget
a Szolgáltatás honlapján az egyes Rendezvényekhez kapcsolódó olyan információkkal,
tartalmakkal kapcsolatban, amelyeket a Rendezvényszervező maga rögzített a rendszerben,
vagy a Rendezvényszervezőtől kapott információkat rögzítette azt a Szolgáltató munkatársa.
4. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott
károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.
5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy
visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.
6. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, a
Rendezvényszervező, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy
mulasztása okozott.

X. A Rendezvényre vonatkozó szabályok

1. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező
kötelezettsége. A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegy elülső

oldalán szerepelnek. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal semmilyen
felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvény megtartása, illetve az azon
fellépő művészek, sportolók stb. előadásának, illetve részvételének minősége, a rendezvény
lebonyolítása, megtartása kapcsán. A Rendezvényen való részvétel kapcsán jogviszony és
szolgáltatási kötelezettség a Belépőjegyet felmutató személy, illetve a Rendezvény szervezője
között jön létre. Ezt a jogviszonyt a Rendezvény, illetve a Rendezvényszervező hivatalos
honlapján található szabályzatok határozzák meg. A Szolgáltató ezért nem lehet részese a
Rendezvényszervező és a Vásárló (illetve a jegy mindenkori birtokosa) közötti esetleges
jogvitának, amely a Rendezvény minőségének elégtelensége vagy a rendezvény elmaradása
miatt indul. A részvételi feltételek, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló
intézmény házirendje előadásonként és rendezvényenként jelentősen eltérhet. Ezeket a
szabályokat a Rendezvényszervező jogosult megállapítani, így a Vásárló a
Rendezvényszervezőtől tud e szabályok felől érdeklődni.

1. A Belépőjegy szabadon átruházható – kivéve, ha az adott Rendezvény szervezője ettől
eltérően rendelkezik (ilyen esetben a Rendezvény adatlapja szabályokat tartalmaz erre
vonatkozóan). A Vásárló kijelenti, hogy a Belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha
az új jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-jét elfogadta.
2. Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen
feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak
felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs
lehetőség.
3. A Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja
ettől eltérhet.
4. A Belépőjegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat,
amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a
Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt
észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos
rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a
Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a
Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt
Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.
5. Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre
(gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató a
vásárláskor nem vizsgálja. A Rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult
annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy
használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a
belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy

Vásárlója, illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult. 7. Bizonyos esetekben a
Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására
jogosítanak fel.
6. A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Rendezvényszervező
minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a
Szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal.
Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még
érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.
7. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre
kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Szolgáltató felé
semmilyen igényt.
8. A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló
intézményházirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait
megszegő Látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a
Rendezvényen tartózkodó Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében
eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem
kötelezhető.
9. A Rendezvények többségében a Rendezvényszervező fenntartja a jogot a fellépő művész,
szereplő, előadó stb. személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvényben történt
indokolt változtatásra.
10. Szabad téren megrendezett Rendezvény esetében a Rendezvényszervezőnek lehetősége van
tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma
meghirdetésre került, a Rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az
esőnapon
tartja
meg.
A
Szolgáltató
e
döntésről
a
Vásárlókat
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www.welovecruisingbudapest.com oldalon keresztül haladéktalanul tájékoztatja, amint a
Rendezvényszervezőtől az erre vonatkozó információkat megkapja. A Vásárló tudomásul
veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. A
szakmában kialakult általános szokások szerint az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti
befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a
Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a
Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik,
vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Rendezvényszervező jogosult ettől eltérő
szabályokat meghatározni az esőnapra illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre
vonatkozóan.
11. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény
esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse.
Ugyanakkor a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek
visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező dönti el és annak
megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul
közzéteszi welovecruisingbudapest.huhonlapján a jegyvisszaváltásra vonatkozó adatokat,
amint azokat hivatalos formában megkapta a Rendezvényszervezőtől. A Szolgáltató a

Rendezvényszervezőtől érkező, a Belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás
hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem
kötelezhető. A visszaváltásra a Rendezvényszervező által megadott, de maximum a
meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti
belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy
árán felül, – amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani – sem a
Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár,
költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek
visszaváltására nincs mód. A Rendezvény elmaradása esetén a Belépőjegy megvásárlása
során igénybe vett egyéb szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát a szerint kell
megítélni, hogy az egyes szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által teljesítésbe mentek-e. Az
esetlegesen felszámított kezelési költség a jegyvásárlási rendszer használatának a díja, nem
tartozik a jegyárhoz. Az előadás elmaradása esetén a kezelési költség visszatérítésre kerül.
12. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz,
természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és
elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató
hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének
eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy
kárért, amely ezen események következtében előállt.

XI. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok
kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok
kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem
használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az
ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon
elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett
előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem
használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
3. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog),
észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási
jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a
Szolgáltató véleményét tükrözné. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó
észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére,
nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Vásárló részére ezért bármilyen módon
ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

XII. A panaszkezelés módja

1. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe,
elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található.
2. A Vásárló a Szolgáltatónak az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen
kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát
szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal
megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem
ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az
azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy
másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni,
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli
panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásbanérdemben megválaszolja, és a Vásárlónak megküldi, elsősorban a Vásárló által megadott email címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz
elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával
– annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.
Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület
levelezési címét.
4. A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen
tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális
ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpontfoglalás,
folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.).

XIII. Záró rendelkezések

1. A Szolgáltató annak érdekében, hogy azok az ügyfelei is megismerhessék a vásárlásukkal
illetve a Belépőjegyekkel kapcsolatos szabályokat, akiknek nincs alkalmuk a Szolgáltató ÁSZFjét on-line módon részletesen áttanulmányozni, a Szolgáltató felkérte a vele szerződéses
kapcsolatban álló jegyirodákat, hogy a jelen ÁSZF-et, de legalább az ÁSZF 1. mellékletében
szereplő összefoglalót az irodában jól látható helyen, folyamatosan tegyék elérhetővé
mindazoknak a jegyvásárlóknak, akik a Szolgáltató Rendszeréből vásárolnak.

2. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért
úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
3. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.
4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően
irányadóak.

1. melléklet

Az Európa Rendezvény Iroda Kft. jegyirodai tájékoztatója a jegyvásárlóknak

Figyelem! Az egyes rendezvények szervezői eltérő szabályokat állapíthatnak meg. Kérjük, érdeklődjön
a rendezvényszervezőnél!

1. A Európa Rendezvény Iroda Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) számítógépes rendszerével
különböző színházi, zenei, sport és egyéb eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló
belépőjegyek és bérletek (a továbbiakban: Belépőjegy) megvásárlását biztosítja a Vásárlók
számára.
2. A Belépőjegy megvásárlásán túlmenő szolgáltatás, vagyis a Rendezvény tényleges
lebonyolítása tekintetében a Vásárló a Rendezvény szervezőjével (a továbbiakban:
Rendezvényszervező) kerül jogviszonyba. A Szolgáltató a Rendezvény szervezésében és
lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Belépőjegyek

értékesítésére korlátozódik. A Szolgáltató és a Rendezvényszervező által nyújtott
szolgáltatások – és az értük való felelősség – tehát elkülönülnek. A

Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A

Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvényen
fellépő művészek, sportolók, más előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása,
megvalósulása vagy elmaradása kapcsán.

1. A Rendezvényszervező neve és postai címe az esemény, illetve rendezvény leírásánál
megtalálható. A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegy elülső
oldalán is szerepelnek.
2. Amennyiben az a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen
feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak
felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs
lehetőség.
3. Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre
(gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató nem
vizsgálja. A Rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak
ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára.
A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója
nem igazolja.
4. Bizonyos Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására
jogosítanak fel.
5. A Belépőjegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat,
amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a
Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt
észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos
rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a
Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a
Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt
Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.
6. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából,
többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a
Vásárlót terheli. Az E-ticket belépőjegyet a Vásárló köteles kinyomtatva a Rendezvényre
magával hozni. Vásárló tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy az E-ticket-en
található vonalkódot a Rendezvényszervező a Rendezvény helyszínén elektronikusan
ellenőrzi, és azonnal érvényteleníti. A belépés az első érvényesítés alapján történik. Így az az

első jegy érvényes, amelyet a Rendezvényszervező beléptető-rendszere a meghatározott
adatokkal elfogadott. A következő ugyanazon adatokkal rendelkező jegyeket automatikusan
érvényteleníti az első. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen
lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet
felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az E-ticket belépőjegyet vásárlóval.
7. A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Rendezvényszervező
minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a
Szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal.
Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még
érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.
8. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre
kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat a Szolgáltató felé
semmilyen igényt.
9. A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló
intézményházirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait
megszegő Látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a
Rendezvényen tartózkodó Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében
eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató, illetve a
Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.
10. A Rendezvényszervező általában fenntartja a jogot a fellépő művész, szereplő, előadó stb.
személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvényben történt indokolt változtatásra.
11. Szabadtéren megrendezett Rendezvény esetében a Rendezvényszervezőnek lehetősége van
tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma
meghirdetésre került, a Rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az
esőnapon
tartja
meg.
A
Szolgáltató
e
döntésről
a
Vásárlókat
a
www.welovecruisingbudapest.hu oldalon keresztül haladéktalanul tájékoztatja, amint a
Rendezvényszervezőtől az erre vonatkozó információkat megkapja. A Vásárló tudomásul
veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog.
12. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény
esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse.
Ugyanakkor a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek
visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező dönti el és annak
megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi
www.welovecruisingbudapest.hu honlapján a jegy

visszaváltásra vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a
Rendezvényszervezőtől. A Szolgáltató a Rendezvényszervezőtől érkező, a Belépőjegyek
visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek
vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A visszaváltásra a Rendezvényszervező által megadott,
de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti

belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán
felül, – amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani – sem a
Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség
megtérítésére.

A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód.

Jó szórakozást kíván Önnek az Európa Rendezvény Iroda Kft.!

Adatkezelési Szabályzat

I. Az adatkezelő (Szolgáltató)

A Szolgáltató neve:

Európa Rendezvény Iroda Kft.

Székhelye és postai címe:
Radnóti Miklós utca 40.

1137 Budapest,

Nyilvántartó hatóság:
mint Cégbíróság

Fővárosi Bíróság,

Cégjegyzékszáma:
www.welovecruisingbudapest.hu +36-70-9039367 budapest@welovecruising.hu

Cg. 01-09-904220

Adószáma:

E-mail
címe:
budapest@welovecruising.hu

11944540241

Honlapjának
címe:
www.welovecruisingbudapest.hu

Telefonos ügyfélszolgálat:

Ügyfélszolgálat
e-mail
budapest@welovecruising.hu

+36-70-9039367

címe:

Panaszkezelés helye és elérhetőségei:
Miklós
utca
40.
Munkanapokon
9039367 budapest@welovecruising.hu

09.00

Tárhely szolgáltató neve:

Tárhely szolgáltató címe:
10013, 101 Avenue of the Americas 10th Floor

–

17.30

1137 Budapest, Radnóti
óra
között
+36-70-

DigitalOcean

New York, NY

II. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

1. Az Szolgáltató, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos
jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
2. Az Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a
www.welovecruisingbudapest.hu weblap kezdő oldalának láblécében.

3. A Szolgáltató jogosult az Adatkezelés Szabályzatot egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési
Szabályzat módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a változások
www.welovecruisingbudapest.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás
hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal. A Felhasználó a szolgáltatásnak a
módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési
Szabályzatot.
4. A Szolgáltató elkötelezett Felhasználó személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az
Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
5. A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
o

évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

o

évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

o

évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (Grt.).

6. A Szolgáltató a szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes
adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
7. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználói bármely Személyes adatának
felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé,
amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken
túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem
jogszabály teszi kötelezővé, a Társaság felhívja a Felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás
önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő
jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes
adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
8. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat a Társaság az eredeti
adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és
ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára,
hogy a felhasználást megtiltsa.
9. A Szolgáltató az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített
korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint,
elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Társaság kötelezi magát, hogy semmilyen
szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező
adatszolgáltatást megtagadja.

III. Az adatkezelés jogalapja

1. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy –
törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat
rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Az adatkezelés jogalapja az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Avtv.) 5. §
(1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában foglaltak.
2. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a
törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a
nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb
megfontolást nem igényel. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó
jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos
jóváhagyása nem szükséges.
3. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
4. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
5. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további
külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is
kezelheti.

IV. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére
jogosultak

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az
adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek
kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A Szolgáltató szolgáltatásainak
adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, bizonyos esetekben azonban a megadott
adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. A
Szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
2. Online webshop szolgáltatás (belépőjegy, utalvány, könyv, hanghordozó, parkolójegy stb.
vásárlása)

Az adatkezelésre a Felhasználónak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján
kerül sor, amely a weblapon található webshop szolgáltatás igénybevételhez szükséges. A
nyilatkozatot a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével adja meg. A nyilatkozat tartalmazza a
Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adatai
felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett
önkéntes hozzájárulása, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az Adatkezelés célja a weboldalon található webshop szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a
megrendelés, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség
teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá a Felhasználó, mint jegyvásárló beazonosítása, valamint a
megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldésének, a számlakiállítás, a
fizetés lebonyolításának lehetősége, a Felhasználók nyilvántartása, egymástól való
megkülönböztetése. Kezelt adatok: vezeték és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, az előzetes
regisztráció során megadott jelszó, házhozszállítás kérése esetén a megadott szállítási cím, a számla
kiállításához megadott számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma,
vevőkód, áfás számla esetén név, cím és adószám, egyéb rendezvényszervező által a vásárlás során
bekért adatok. Az adatkezelés időtartama: 8 év.

1. Regisztráció

Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Felhasználónak csak egyetlen
alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. A megadott adatokat a
Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással –
meg nem tiltja. A Felhasználó döntése alapján megadható adatok, e-mail cím, telefonszám, név,
lakóhely/tartózkodási hely, születési hely és idő, a Felhasználó által megrendeléseikor vásárolt
termékkategória, és termékek, a vásárlás időpontja, a Felhasználó által alkalmazott fizetési mód, a
Felhasználó vásárlásainak tételösszege.

1. Online bérlet vásárlás, megújítás

Az adatkezelésre a Felhasználónak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján
kerül sor, amely – bérlet-vásárlás esetén – a weblapon található jegyértékesítési szolgáltatás igénybe
vételhez, valamint a bérlethez kapcsolódó további tájékoztatások eljuttatásához szükségesek. A
nyilatkozatot a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével adja meg. A nyilatkozat tartalmazza a
Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adatai
felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett
önkéntes hozzájárulása, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az Adatkezelés célja a weboldalon található bérlet ékesítési és megújítási szolgáltatás nyújtásának
biztosítása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése. Az
adatkezelés célja továbbá a Felhasználó, mint jegyvásárló beazonosítása, valamint a megrendelt
szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldésének, a számlakiállítás, a fizetés
lebonyolításának lehetősége, a Felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a
bérlet éves megújítási lehetőségéről való tájékoztatás (e-mail, vagy postai küldemény formájában), a
következő bérletes előadásról szóló emlékeztető (e-mail, vagy postai küldemény formájában),
szabadbérlet esetén havi két alkalommal tájékoztatás az előadóhely műsorairól, rendezvényeiről (email forma), – a Felhasználó választásának elősegítésére. Kezelt adatok: vezeték és keresztnév,
telefonszám, e-mail cím, az előzetes regisztráció során megadott jelszó, házhozszállítás kérése esetén
a megadott szállítási cím, a számla kiállításához megadott számlázási cím, a tranzakció száma,
dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, vevőkód, száma, áfás számla esetén név, cím és adószám.
Az adatkezelés időtartama: 8 év.

1. Elektronikus hírlevél

Amennyiben a Felhasználó feliratkozik a hírlevélre, az Adatkezelő saját döntése szerinti gyakorisággal
(de legfeljebb hetente kettő alkalommal) hírlevelet küldhet neki, kivéve abban az esetben, ha az
ennél sűrűbb hírlevél küldést a Felhasználó maga kéri. Az Adatkezelő lehetőség szerint igyekszik a
lakóhely, illetve korábbi vásárlások és más megadott adatok alapján valószínűsíthető érdeklődési kör
szerint személyre szabottan rendezvényt ajánlani a hírlevél olvasóinak. A Hírlevélre való
feliratkozással a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az ehhez szükséges személyes
adatait kezelje.

Az adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Az
adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok
köre: név, e-mail cím, lakhely, a regisztrációnál felsorolt adatok, korábbi vásárlások adatai, a
Felhasználó érdeklődési körére vonatkozó, a Felhasználó által megadott adatok.

Az adatok kezelésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevelet lemondani a hírlevél
alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés
beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

1. Cookie és helymeghatározás

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot
(ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének
biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A weboldal látogatásával és annak egyes
funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a
Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A Felhasználó a
böngészőprogram segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet.
Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat,
hogy a Felhasználó nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását. A cookie-kre
vonatkozóan további információkat olvashat a www.welovecruisingbudapest.hu oldalon

Megjelenő cookie figyelmeztető sávban található „További információk” gombra kattintva
(welovecruisingbudapest.hu Cookie kezelési szabályzat).

Amennyiben a Felhasználó mobil eszközről (pl. ún. okos telefon) veszi igénybe a szolgáltatást, úgy az
applikáció letöltésekor a program engedélyt kér a tartózkodási hely, mint adat használatára. A
Felhasználó engedélye esetén az applikáció olyan személyre szabott kereséseket tud felkínálni, amely
figyelembe veszi azt, hogy a Felhasználó az adott pillanatban hol tartózkodik. A tartózkodási hely,
mint adat, az Adatkezelő rendszerében rögzítésre nem kerül, csak az adott tranzakció során elérhető
egyes funkciók (pontosabb keresés, „közelben” funkció stb.) igénybevételét teszi lehetővé.

1. Statisztikai adatok

Az adatokat az Adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített
formában történő felhasználása, az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas
egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.

1. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó bejelentkező
számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket
az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az
automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb
felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem

kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Az automatikusan rögzítésre kerülő
adatok célja az Adatkezelő internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának
biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az
informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme, a felhasználói szokások
általános elemzése. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett
adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy Felhasználói csoportokat képezzen, és a
Felhasználói csoportok részére az Adatkezelő weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést
jelenítsen meg.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól
számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra
a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói
személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.
Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a
szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokból az ő személye nem lesz
beazonosítható.

1. Telefonbeszélgetések rögzítése

Az adatkezelés célja: jegyvásárlás, műsor ajánlás, minőségjavítás, a felhasználói igények és problémák
dokumentálása és hatékonyabb elintézése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A
kezelt adatok köre: az ügyfél és az Szolgáltató kollégájának telefonbeszélgetése, a beszélgetés
dátuma és időpontja. Az adatkezelés időtartama: 5 év.

1. A Szolgáltató honlapjai

A portál html kódja a Európa Rendezvény Iroda Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső
szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő
közvetlen kapcsolódás miatt Felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független mérését
(Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani,
elérhetősége: http://www.google.com/analytics.

1. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a
közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett
megkeresheti az Adatkezelőt. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos
célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

1. Az Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail
címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről
kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail
címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót
terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes
adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
2. A személyes adatok megismerésére jogosultak a Szolgáltatóval munkaviszonyban vagy
megbízási jogviszonyban álló munkatársak, a termékek kiszállításában közreműködő
futárszolgálat munkatársai (amennyiben a kiszállítást a vásárló kérte), valamint az
Adatfeldolgozók.

V. Az adatok továbbítása, az Adatfeldolgozók megnevezése

1. A Szolgáltató személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes és
tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján
kötelező adattovábbításokra, illetve a jelen dokumentumban jelzett adatfeldolgozóknak való
átadásra.
2. A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az
adatokat továbbíthassa az alábbi partnereknek:



Az adott rendezvény szervezőjének abból a célból, hogy a rendezvény szervezője a
rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy a nézőt bármilyen szempontból
érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adhasson, illetve –
az előadás elmaradása esetén – a jegyek visszaváltását vagy becserélését közvetlenül
intézhesse.



A számlázás technikai feltételeit biztosító szolgáltatónak, mint Adatfeldolgozónak, amelyek
az alábbiak: billingo.hu, üzemeltető: Octonull.hu Kft. (adószám: 25073364-2-42,
cégjegyzékszám: 01-09-1981177, székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.),



A Felhasználóknak szóló e-mail kiküldésével összefüggő feladatokat az Adatkezelő maga,
illetve az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(1118 Budapest, Rétköz u. 7.), mint Adatfeldolgozó végzi.



A vásárlás folyamatában részt vevő, a fizetést bonyolító pénzintézetek számára a Szolgáltató
átadja azokat az adatokat, amelyet az adott pénzintézet a fizetés lebonyolításához
megkövetel. Az adatok köre pénzintézetenként eltérő. A pénzintézet saját adatbekérő
oldalain megadott személyes adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg.



Amennyiben a Felhasználó valamely speciális kedvezményt biztosító eszközzel vásárol (pl.
Supershop kártya) úgy az Adatkezelő a kedvezményt biztosító társaságnak továbbítja a
társaság által megkívánt vásárlói adatokat. Az erre vonatkozó adatkezelési szabályokról a
Felhasználó közvetlenül az azt szolgáltató társaságnál kérhet tájékoztatást. Az Adatkezelő az
ilyen eszközök azonosítóit illetve egyéb adatait automatizáltan csak annyiban kezeli,
amennyiben a szolgáltató társaság ezt – a vásárlás lebonyolításához, illetve a kedvezmények
biztosításához – megköveteli.

1. A Szolgáltató, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa
szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely
adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen
adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem
tehető felelőssé.

VI. Adatbiztonsági intézkedések

1. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató a lehető
legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén a Szolgáltató az
ésszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza.
2. Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy
biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
3. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Avtv., valamint az egyéb adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
4. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a

véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
5. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében
megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok –
kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az
érintetthez rendelhetők.
6. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó
további intézkedésekkel biztosítja
7. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
8. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
9. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
10. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki
vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
11. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
12. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
13. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori
fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a
személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget
jelentene az adatkezelőnek.
14. A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
15. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
16. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
17. változatlansága igazolható (adatintegritás);
18. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen

1. .
2. A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

3. A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi
4. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
5. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét;
6. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van
rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel
kapcsolatos eszközök.
7. A Szolgáltató informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott
csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a
számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A Szolgáltató a
biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
8. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.)
függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen
tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen
fenyegetésektől megvédendő a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A
rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és
bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. Azonban az Internet
köztudomásúlag – így a Felhasználók számára is ismert módon – nem száz százalékos
biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen
támadások által okozott esetleges károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
VII. Az érintettek jogai és azok érvényesítése, tiltakozás személyes adat kezelése ellen, bírósági
jogérvényesítés és kártérítés
1. A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény
a regisztrált e-mail címen, vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban
kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. Egyes Személyes adatok módosítása emellett
történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is. Személyes adat
törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok
már nem állíthatók helyre.
Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött
tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail
címéről küldik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az
általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása eseten – az adattovábbítás
jogalapjáról
es
címzettjéről.
A
tájékoztatás
iránti
kérelmet
e-mailben
a budapest@welovecruisingbudapest.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató köteles a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető
formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A fentebb írt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre
vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz 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.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Avtv-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg.
A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás
megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén
az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított
kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.
1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, valamint
személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
2. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt
személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a
továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
3. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat
az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. 5. A személyes
adatot törölni kell, ha
4. kezelése jogellenes;
5. az érintett – az Avtv-ben foglaltak szerint – kéri;
6. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki;
7. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt; e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
A fenti bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon
személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály
értelmében levéltári őrizetbe kell adni.
1. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
2. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága
nem állapítható meg egyértelműen.

3. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat
értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
4. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti
kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat,
továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
5. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
6. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell
az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Avtv. 6. § (5)
bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a fenti bekezdés
szerinti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra
hozatalával is.
7. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
8. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
9. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
10. törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést –
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint
a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a reá
irányadó határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
számított 30 napon belül – az Avtv. 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem
kapja meg, úgy az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás
érdekében – az Avtv. 22. §-ban meghatározott módon – bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az
adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
Ha az adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás
meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az
adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni.
Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva
álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az
érintettet is perbe hívhatja.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a
bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
1. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Avtv. 21. §-ban meghatározott
esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron
kívül jár el.
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az
Avtv. 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az
adatátvevő köteles bizonyítani.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az Adatvédelmi
Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az Avtv. 21. §-ban
meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
Ha a bíróság az Avtv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az
adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az
adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő az Avtv. 21. § (5), illetve (6)
bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő –
nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben
védett jogai megkövetelik.
1. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel
szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül
a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok

idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásából származott.
VIII. Jogérvényesítési lehetőségek:
Kérdéseivel,
illetve
észrevételeivel
keresse
a
Szolgáltató
munkatársat
a
budapest@welovecruisingbudapest.hu e-mail címen. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az
Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján a bíróság előtt gyakorolhatja. Jogorvoslati lehetőséggel,
panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu
Melléklet
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban alkalmazott definíciók
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy
az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; adatkezelő:
1. Európa Rendezvény Iroda Kft. (székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 40.);
2. az egyes előadások és rendezvények során a Rendezvényszervező, akinek a rendezvényére a
Felhasználó a belépőjegyeket megvásárolta; a rendezvényszervező neve és adatai a
welovecruisingbudapest.hu oldalon a rendezvény adatlapján, illetve a belépőjegyen
megtalálható.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adatok további felhasználásának megakadályozása;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi; adatmegjelölés: az adat
azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; adatmegsemmisítés: az adatokat
tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; adattovábbítás: az adat meghatározott
harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; adattörlés: az adatok felismerhetetlenné
tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; adatzárolás: az adat azonosító
jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása
céljából; automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai,
valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött
nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam
állampolgárával azonos jogállást élvez;
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;
Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltató honlapján regisztrál vagy regisztráció nélkül
vásárol;
Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben
automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy
aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése; harmadik
ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; nyilvánosságra hozatal: a
személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret
-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

