Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöllek Beck Laura honlapján!
Te, aki az oldalra látogatóként, vagy leendő megrendelőként érkeztél, az oldalra való
kattintással elfogadod és tudomásul veszed, hogy a weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem
alatt áll. Az oldalról tartalmat, képet vagy szöveget/szöveg részletet másolni, más oldalon, vagy
fórumon felhasználni csak és kizárólag a szerző, Beckné Nagy Laura írásos engedélyével lehet.
Ellenkező esetben a hatályos jogszabályok – az 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a 2012.
évi C. törvény 385.§ – alapján jogi eljárás megindítását kezdeményezzük, továbbá a
jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül. Ennek díja 60.000 HUF/nap/kép/
videó/ mondat.
Megrendelések, és azok feltételei
A megrendelések elektronikus úton megkötött szerződésnek minősülnek, mely fizetési
kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak.
Megrendelés esetén a szerződéskötés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.
(II.26.) Kormányrendelet 4. § (10) bekezdése alapján történik meg. A szerződést megrendelő
űrlap kitöltésével és a „MEGRENDELEM!” gombra való kattintással Beckné Nagy Laura e.v.val kötöd meg. (6500 Baja, Szarvas Gábor utca 20. ép.: A, adószám: 52573600-1-23)
Válaszd ki a neked megfelelő szolgáltatást, kattints a „MEGRENDELEM” gombra, töltsd ki a
megrendelő lapot, majd kattints a „KÜLDÉS” gombra. Ezután 24 órán belül felveszem veled a
kapcsolatot. Egyeztetünk időpontot, majd a fizetéshez szükséges adatokat megkapod emailben. Fizetésre átutalással van lehetőség, a fizetési határidő 3 nap. Ezután átadom a helyed
másnak.
Elemzések:
Az elemzéseket skype konzultáció keretén belül készítem el, aminek az eredményéről írásos
összefoglalót kapsz.
Oktatás és Life coaching:
Az oktatás és a Life coaching skype-on és emailben történik.
Tudomásul veszed, hogy a becklaura.hu weboldalon megrendelt tanfolyamok/oktatás
tematikája, tartalma, hanganyaga (továbbiakban: Oktató anyag) szerzői jogvédelem alatt áll.
Amennyiben az Oktató anyagot nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy
bármilyen írott módon, illetve szóban, előadáson a szerző – Beckné Nagy Laura – írásos
engedélye hiányában bizonyíthatóan észleljük, az 1999. évi LXXV. törvény, valamint a 2012.

évi C. törvény 385.§ alapján jogi eljárás megindítását kezdeményezzük, továbbá a jogosulatlan
felhasználás napidíja is felszámolásra kerül. Ennek díja 150.000 HUF/nap/kép/ videó/ mondat.
Fiatal korúak esetében:
Amennyiben még nem töltötted be a 18. életéved, egyik szülődnek (legalább az egyiknek)
írásban kell nyilatkoznia arról, hogy beleegyezik a konzultációba. Ne ijedj meg, nem lesz
bonyolult és hosszadalmas a kitöltése. Ehhez küldök neked egy beleegyező nyilatkozatot, amit
3 perc alatt ki tudtok tölteni, a szülő(k) aláírja(k), és visszakülditek emailben.
Mi történik, ha az időpont mégsem megfelelő neked?
Akkor legalább 4 órával a konzultáció megkezdése előtt jelezd emailben vagy telefonon, és
megbeszélünk egy másik időpontot.
Mi történik, ha elkésed a kezdés időpontját?
A konzultációt, az oktatást és az elemzést pontosan kezdem, és pontosan fejezem be. Ha késtél,
akkor annyival rövidebb lesz a konzultáció. Ha nem így tennék, az utánad következő ügyfelem
konzultációja is csúszna, ez pedig nem lenne fer vele szemben.
A megrendelések elküldésével tudomásul veszed, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet
29. § (1) bekezdés i) és m) pontja alapján az Elemzés, az Oktatás és a Life coaching
megkezdésének időpontjától elveszíted a szerződéstől való elállási jogodat.
Könyvek megrendelése:
Válaszd ki a könyvet, amit szeretnél megrendelni. Kattints „MEGRENDELEM” gombra, töltsd
ki a megrendelő lapot, majd kattints a „KÜLDÉS” gombra. Ezután 24 órán belül elküldöm
emailben a fizetéshez szükséges adatokat. Fizetésre átutalással van lehetőség, a fizetési határidő
8 nap.
Szállítás:
A megrendelt könyv kézbesítése postai úton történik. A postázás díja: 400,Elállási jog:
A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletben foglaltak értelmében a vevő a termék átvételétől
számított tizennégy munkanapon belül élhet elállási jogával. Amennyiben úgy döntesz, élsz az
elállási jogoddal, úgy a terméket az átvétel időpontjától számított 14 napon belül küldd vissza
címünkre (6500 Baja, Szarvas Gábor utca 20. ép.: A)
Amennyiben a vevő él elállási jogával, úgy az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban
felmerülő költségeket a jogszabály értelmében a vevő viseli. A vevőt ezen felül egyéb költség
nem terheli.
Ha a visszaérkezett áru sérült, piszkolódott, a vevőtől követelni fogjuk (jogi úton) az áru nem
rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését.

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő)
jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően
keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű
sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási
jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget
vállalni nem tudunk!
Amennyiben a vevő él elállási jogával, úgy az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban
felmerülő költségeket a jogszabály értelmében a vevő viseli. A vevőt ezen felül egyéb költség
nem terheli.
Adatvédelem
Beckné Nagy Laura e.v. weboldalain kezdeményezett feliratkozás, illetve megrendelés egyben
a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelentik. Azaz a felhasználó előzetes
hozzájárulását adja a cég adatbázisába való felvételhez, illetve az elektronikus levelek
fogadásához, melyek a cég weboldalainak bármelyikéről érkezhetnek, és bizonyos esetekben
reklámot is tartalmazhatnak.
Beckné Nagy Laura e.v. a feliratkozáskor, megrendeléskor megadott adatokat az érvényes
törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli, harmadik fél számára azt át nem adja.
Az adatvédelmi elveink kialakításakor figyelembe vettük az 1992. évi LXIII. Törvényt a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint az 1998. évi
VI. Törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során. A feliratkozás
egyetlen kattintással bármikor megszüntethető, bármelyik, Beck Laura e.v. által küldött
elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre kattintással.
Bővebb adatvédelmi információ: https://www.becklaura.hu/itt-kezdd/adatvedelem/
Cooki-ek, azaz a sütik
A 2003. Évi C. Törvény – az elektronikus hírközlésről szóló törvény - 155.§ (4) bekezdése
alapján felhívom a figyelmedet, hogy az oldalon "cookie"-kat azaz "sütiket" használunk. A
cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el a böngésződbe. Segítségével a
webhely megjegyzi a látogatásoddal kapcsolatos információkat, például az általad használt
nyelvet és egyéb beállításokat, ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és
könnyebb lesz a webhely használata. A cookie-k nélkül az internet használata sokkal
nehézkesebb lenne.
A böngészők és a keresők (google, yahoo, bing, stb.) többféle célra használja fel a cookie-kat.
Használatukkal például megjegyzik a biztonságos keresésre vonatkozó beállításaid, hogy
ezáltal a google releváns hirdetéseket jeleníthessen meg (remarketing), számlálja, hogy hány
látogató érkezett az adott oldalra, megkönnyíti a szolgáltatásokra való regisztrációt, és
megvédik az adataid.

Tájékoztatlak, hogy a weboldalon facebook képpontot (erről bővebb tájékoztatást itt találsz)
valamint Google Analytics kódot használok (erről bővebb tájékoztatást itt találsz). A Google
adatvédelmi irányelveit itt találod, az Adatvédelmi és Szerződési feltételeit pedig itt.
Amennyiben nem szeretnéd a böngésződben engedélyezni a cooki-ek használatát, a böngésző
beállításában ezt kikapcsolhatod, a cookie-kat törölheted.
Beckné Nagy Laura e.v. a google és a facebook által gyűjtött adatokat csak és kizárólag statisztika

formájában kapja meg. Ezen statisztikákat csak és kizárólag hirdetések beállításához használja
fel. (marketing, remarketing)

A kötelezően feltüntetendő adataink:
Az oldal tulajdonosa: Beckné Nagy Laura
Cégnév: Beckné Nagy Laura e.v.
Székhely: 6500 Baja, Szarvas Gábor utca 20. ép.:A
Adószám: 52573600-1-23
Nyilvántartási szám: 51179722
E-mail cím: info@becklaura.hu
Weboldal: www.becklaura.hu
Tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting Kft.
Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Hírlevél szolgáltató neve: MailerLite UAB “MailerLite”
Székhelye: Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania

Adatkezelő:
Beckné Nagy Laura
Email címe: info@becklaura.hu
Kezelt adatok: a megrendelő adatai (név, email), számlázással kapcsolatos adatok.

Tájékoztatlak, hogy Beckné Nagy Laura e.v. az ügyfelei részére a szamlazz.hu oldalán állítja
ki számláit. A 2007. évi CXXVII törvény 175. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak
figyelembevételével tudomásul veszed, hogy Beckné Nagy Laura e.v. által kibocsájtott
számlákat .pdf formátumban, email útján kapod meg.

Beckné Nagy Laura e.v. kötelezettséget vállal az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére
a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online
vitarendezési platformot a linkre kattintva érheted el:
Link
Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság
rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül,
ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az
ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív
vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a
fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint
megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a
panaszt.
Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a
benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek
hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

