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1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
HATÁLYA
Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a gdprlite.eu oldalon
elérhető és megvásárolható szolgáltatásokra, az ezzel kapcsolatos szerződés
létrejöttére, módosulására és megszűnésére, valamint a szolgáltatás garanciális és
jótállási kötelezettségeire vonatkozik.

1.1 A Szolgáltató adatai
Név: Security.hu Információbiztonsági és Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
(Security.hu Kft)
Székhely:

H-1007 Budapest-Margitsziget, Danubius Grand Hotel IV.em.

Képviselő neve:

Botos Zsolt, ügyvezető

Cégjegyzékszám:

Cg. 01 09 871768

Adószám:

12891579-2-41

Bankszámlaszám:

11600006-00000000-06539841

2. ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
2.1 A szolgáltatás célja
A szolgáltatás célja az Európai Unió által közétett Általános Adatvédelmi Rendeletnek
(továbbiakban: GDPR) való megfeleléshez szükséges nyilvántartó rendszer biztosítása.
A szolgáltatás a gdprlite.eu címen érhető el.

2.2 A GDPRlite.eu rendszer igénybevételének feltételei
A szolgáltatás bizonyos részei korlátozás nélkül érhetők el valamennyi Felhasználó
számára. Bizonyos szolgáltatások azonban csak regisztrációval és érvényes, ellenőrzött
bankkártya adatokkal vehetők igénybe.
A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a rendszer ellen irányuló támadás, vagy
rosszhiszemű használat esetén korlátozza a rendszer elérését. Tiltott minden olyan
tevékenység, amely a rendszer leállítását, az adatok kompromittálódását célozza.
A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználók által harmadik félnek
és/vagy személynek okozott jogsérelemért.
A Felhasználó a Rendszert az Adatvédelmi Tájékoztató és az ÁSZF elfogadását
követően tudja használni. A Felhasználó a Rendszer használatával kifejezetten
hozzájárul, hogy az általa megadott adatokat a Szolgáltató az Adatvédelmi
Tájékoztatóban és az ÁSZF-ben meghatározott célból és az ott meghatározott ideig
tárolja.

2.3 Szerzői jogok
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A honlapon található valamennyi tartalom a Security.hu Kft. szellemi tulajdonát képezi.
Ezek felhasználása csak a jelen ÁSZF-ben szabályozott módon, illetve a Szolgáltató
írásbeli engedélyével lehetséges.
A letölthetővé és felhasználhatóvá tett anyagok (mint pl. ügyfelenként testre szabott
Adatvédelmi Tájékoztató, ÁSZF, adattérkép stb.) felhasználását a Szolgáltató a
sikeresen megfizetett szolgáltatási díjjal lefedett időszakhoz köti.
A regisztráció és a Rendszer használata nem biztosít jogot a Felhasználó számára a
honlapon elérhető kereskedelmi név és/vagy védjegy használatára.

2.4 Felelősségek
A honlapon fellelhető tartalmak a legjobb iparági gyakorlat szerint kerültek
meghatározásra, feltöltésre. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a fellelhető információk
nem relevánsak vagy értelmezhetőek az adott Felhasználó tekintetében. A szolgáltató
ezért az elhelyezett tartalmakért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat kizárólag
tájékoztató jelleggel teszi közzé.
A Szolgáltató együttműködik az esetleges hatósági megkeresésekkel és vizsgálatokkal.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibásan, hiányosan kitöltött adatokból adódó,
valamint a ki nem töltött adatokból származó veszteségekért és károkért. A Szolgáltató
kizár minden felelősséget a Felhasználók magatartásából eredő veszteségekért. A
Szolgáltató és megbízottjai nem vállalnak felelősséget az esetlegesen elmaradt
haszonért, kárért és az ezekkel járó költségekért, beleértve azokat is, melyek a
Rendszer használatából erednek. A Felhasználó a Rendszert saját kockázatára
használja, a regisztrációval ezt kifejezetten elfogadja.
Amennyiben a Felhasználó a Rendszer használata során kifogásolható tartalmat észlel,
köteles azt azonnal a Szolgáltatónak jelenteni. A Szolgáltató a kapott információk
birtokában az incidenst felülvizsgálja és amennyiben megalapozottnak találja, jogosult
azt törölni és/vagy módosítani.
A Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat Felhasználó köteles a
rendszerben módosítani. Az ennek hiányából eredő károkért Szolgáltató felelősséget
nem vállal.
A felhasználói hozzáférések (jelszavak) módosítása a Felhasználó kötelezettsége.
Ennek az elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A
felhasználói adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó
felelősséggel tartozik a saját jelszavának illetéktelen használatából eredő károkért,
beleértve a Szolgáltatónak, vagy harmadik félnek okozott károkat is.

2.5 Egyéb rendelkezések
A Szolgáltató külön bejelentés nélkül jogosult a honlapon és a Rendszerben változtatást,
javítást végezni. A gdprlite.eu honlap elérhető több nyelven és több domain-ről is. Ezek:


gdprlite.hu



gdprlite.com



gdprlite.org



gdprlite.ninja



gdprlite.net
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3. A SZOLGÁLTATÁS BEMUTATÁSA
3.1 A szolgáltatás ismertetése
A gdprlite.eu internetes címen elérhető rendszer elsődleges célja a kis- és
középvállalkozások számára nyújtott adatnyilvántartás elkészítésének biztosítása. A
rendszerben a GDPR által meghatározott módon van lehetőség az adatvagyon
rögzítésére. A személyes adatok meghatározása azok adattárolási helyeinek rögzítése,
és azok adatkezeléseinek mentén valósul meg az adott vállalkozásra meghatározott
üzleti folyamatok mentén.

3.2 Ingyenesen elérhető szolgáltatások
A rendszer díjfizetés nélkül 30 napig használható. A Felhasználók ezen időszakban
valamennyi funkcióját elérik a rendszernek, így hozzáférhető az adattárolási helyek
felvitele, az adatkezelések felvitele és a folyamatok meghatározása. Az ingyenes
időszak alatt a 4.3-as pontban meghatározott tartalmak nem érhetők el.
A Rendszer alkalmas a kitöltöttség követésére, az alábbi paraméterek mellett:
Adattárolási helyek tekintetében:


Elkezdett: A felvitt, de nem
megjelenítése itt történik meg.



Kitöltött: A felvitt és kitöltött Adattárolási helyek itt jelennek meg.



Függőben: Az elkezdett és/vagy kitöltött Adattárolási helyek, amelyek nem
szerepelnek Folyamatokhoz rendelten.

teljes körűen kitöltött Adattárolási helyek

Adatkezelések tekintetében:


Elkezdett: A felvitt, de nem teljes körűen kitöltött Adatkezelések megjelenítése itt
történik meg.



Kitöltött: A felvitt és kitöltött Adatkezelések itt jelennek meg.



Függőben: Az elkezdett és/vagy kitöltött
szerepelnek Folyamatokhoz rendelten.

Adatkezelések,

amelyek

nem

Folyamatok tekintetében:


Elkezdett: A felvitt, de nem teljes körűen kitöltött Folyamatok megjelenítése itt
történik meg.



Kitöltött: A felvitt és kitöltött Folyamatok itt jelennek meg.



Összesen: Valamennyi rögzített folyamat megjelenítése itt történik meg.

Az adattárolási helyek aktivitás diagram azt mutatja meg, hogy adott felhasználó milyen
ütemezésben töltötte fel az adattárolási helyeket.
Az adatkezelések aktivitás diagram azt mutatja meg, hogy adott felhasználó milyen
ütemezésben töltötte fel az adatkezelési helyeket.

3.3 Díjfizetés ellenében elérhető szolgáltatások
A díjfizetéssel a Felhasználó aktiválja havi/éves előfizetési csomagját, amely a 4.2-es
pontban meghatározott szolgáltatásokon túl általános kis- és középvállalati sablonokat
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tartalmaz a jellemző adattárolási helyek és adatkezelések javasolt adattartalmaival. A
sablonokban rögzített adatok kizárólag mintaként szolgálnak, azok egy átlagos
kisvállalkozásra értelmezhető célokat, és megőrzési időket tartalmaznak. Ezek
szerkesztésére és felülvizsgálatára minden esetben szükség van.
A Felhasználó a díjfizetést követően az általános kisvállalati sablon elemeit látja, illetve
egy szektorspecifikus sabloncsomag kiválasztására jogosult. Jelenleg az alábbi
sabloncsomagok érhetők el:


Orvosi rendelő;



Vendéglátó hely és



Webáruház

3.4 Egyéb rendelkezések
Szolgáltató a honlapról elérhető roadmap-ben közzéteszi, hogy az elkövetkező
negyedéves ciklusban milyen fejlesztéseket fog várhatóan közzétenni. A roadmap
tartalmazza a szektorspecifikus sabloncsomagok tervezett bővítésének listáját is.

4. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE,
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
4.1 Regisztrációs adatok köre
A rendszer használatához az alábbi adatok megadása kötelező:


Cég neve



Adószám



Kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma



Cég címe (irányítószám, település, utca, házszám)



Számlázási cím a cím mezővel megegyező tartalommal



Kuponkód az esetleges kedvezmények érvényesítésére



Adatkezelési tájékoztató elfogadásának hozzájárulása



ÁSZF elfogadásának hozzájárulása



Simplepay adatkezelési tájékoztatójának elfogadása

A sikeres regisztrációhoz szükséges bankkártya adatok, melyeket kizárólag a fizetési
szolgáltató tárol:


Bankkártya száma



Bankkártyán szereplő név



Lejárati dátum



Ellenőrző kód

4.2 Szolgáltatáscsomagok ismertetése és azok
megrendelése
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A rendszerben jelenleg az alábbi két díjcsomag érhető el:


Havi előfizetési csomag:

Havi bruttó 9990 forint.


Éves előfizetési csomag:

Éves bruttó 99.000 forint.
A Felhasználó a díjcsomag kiválasztásával és a regisztrációs adatok (beleértve a
bankkártya adatokat is) hibátlan és teljes körű megadásával tudja a Szolgáltatási
Szerződést kezdeményezni.

4.3 A szerződés létrejötte, ajánlati kötöttség fennállása
A Szolgáltatási Szerződés automatikusan létrejön a Felhasználó és a Szolgáltató között
a sikeres regisztrációt követően. A Felhasználó ellenőrzéséhez szükséges a bankkártya
adatainak ellenőrzése, amely 100.- forint tranzakciós díj levonásával és azonnali
visszatérítésével történik meg. A visszatérítés technikailag néhány napot is igénybe
vehet a Felhasználó bankjától függően.
A Szolgáltató a rendszerhez történő hozzáférési adatokat sikeres regisztráció esetén
automatikusan kiküldi a regisztrált email címre.
A Szolgáltató a szolgáltatását a regisztráció és/vagy megrendelés napjától nyújtja.

5. SZOLGÁLTATÁSI DÍJ FIZETÉSE
A szolgáltatás az ÁSZF 4.2 pontjában rögzített módon 30 napig díjmentesen vehető
igénybe.
Amennyiben a Felhasználó nem kívánja az ingyenes időszakon túl a rendszert
használni, a bankkártya adatainak törlésével a 30. napot követően inaktívvá válik
regisztrációja.
A regisztráció a 30. napot követően, amennyiben a Felhasználó nem törölte bankkártya
adatait a Rendszerből automatikusan havi előfizetéssé változik, ennek megfelelően a
havidíj a regisztrált kártyáról levonásra kerül. A Szolgáltatás mindaddig elérhető
Felhasználó számára, amíg a regisztrált kártyával a szolgáltatás díját ismétlődő fizetés
keretében rendezi.
Felhasználó jogosult éves díjcsomag választására is, ebben az esetben a díjfizetés az
éves előfizetésre meghatározott díjon kerül terhelésre. Ebben az esetben az előfizetési
ciklus évente újul meg ismétlődő előfizetés keretében.

6. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
A szerződés megszűnését Felhasználó a bankkártya adatainak törlésével tudja
kezdeményezni. Ebben az esetben a szerződés a díjjal nem fedezett időszak 90. napján
automatikusan megszűnik, a Szolgáltató a felhasználói fiókot és a hozzá tartozó
adatokat véglegesen törli.
A Szolgáltató a Szerződést a díjfizetéssel nem rendezett időszak első napjától számított
90. napra mondja fel. A Szolgáltató a felhasználói fiókot és a hozzá tartozó adatokat
véglegesen törli.
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7. GARANCIÁLIS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI
LEHETŐSÉGEK
A szolgáltatással kapcsolatos kifogásokat az alábbi elérhetőségeken nyújthatók be:
Levelezési cím: Security.hu Kft. 1007 Budapest-Margitsziget, Grand Hotel 4. emelet
E-mail: info@gdprlite.eu

8. AZ ÁSZF EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA
Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes
tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba
lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval
szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.

