
AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS A HASZNÁLATI FELTÉTELEK ÖSSZEFOGLALÓJA 

A jelen dokumentum a Webhelyre vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató és Használati feltételek (a 
továbbiakban „Tájékoztató”) rövid összefoglalása. Az adatkezelésről bővebb információt a 
Tájékoztató alább található teljes változata tartalmaz. Felhívjuk figyelmét, hogy csak a Tájékoztató 
teljes verziója tekintendő teljes körű és megfelelő információnak. A jelen összefoglaló a Tájékoztató 
könnyebb megértését szolgálja.  

Az adatkezelés célja Regisztrálás a Webhelyen  Feliratkozás hírlevelekre 
Adatkezelő • MEVA-HU Kft 

 
• MEVA-HU Kft 

 
A kezelt adatok köre • A Felhasználó nevének 

előtagja; 
• A Felhasználó neve; 
• A Felhasználó e-mail-címe; 
• A Felhasználó jelszava 

titkosított formában; 
• A Felhasználó címe; 
• Az állandó vagy ideiglenes 

lakhely szerinti ország; 
• Felhasználói tevékenység. 
• Felhasználói telefonszám ( a 

szerződés teljesítésének 
feltétele az Együttműködő 
partner munkájához ( pl. 
könyvelés, szállítás) 
 

• A Felhasználó neve; 
• A Felhasználó e-mail-címe. 

 

Jogalap • azon szerződés teljesítése, 
amelynek egyik szerződő 
fele maga a Felhasználó. 
 

• A Felhasználó 
hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama • Azon időszak, amely alatt a 
Termék hozzáférhető 
(várhatóan 8 év), vagy amíg 
a Felhasználó törli a fiókját. 
 

• Azon időszak, amely alatt a 
Termék hozzáférhető 
(várhatóan 8 év), vagy amíg 
a Felhasználó leiratkozik a 
hírlevélről. 

 
Adatfeldolgozó A MEVA-HU Kft a szerződés 

teljesítéséhez szükséges 
Együttműködő Partnert 
vesz igénybe, akik az 
adatvédelmi rendeletnek 
megfelelően működnek. 

• A MEVA-HU Kft nem 
alkalmaz adatfeldolgozót 
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AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HASZNÁLATI FELTÉTELEK 
 

A Webhelyre vonatkozó jelen Adatvédelmi tájékoztató és Használati feltételek (a továbbiakban 
„Tájékoztató”) közzétételének és hatályba lépésének dátuma 2018. május 1. 

1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 

Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló rendelete. 

Cookie vagy Süti: olyan kis szövegfájl, amelyet a webszerver a hardverre helyez, és amelyet a 
Webhely az alábbi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően használ. 

MEVA-HU Kft.  

Székhely:2851 Környe, Budai út 1/B 
Cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága 
Cégjegyzékszám:11-09-007232 
Adószám:11862374-2-11 
E-mail-cím: meva.hu@meva.eu 
 

Termék: vegyes termékkör 

Webhely: a mevakomi.hu , felitatoanyagok.hu és aldomainjei. 

Felhasználó: a Webhely ( regisztrált)  látogatója. 

Felhasználói tevékenység: helyadatok és a Felhasználó tevékenységével kapcsolatos információk 
(a Webhely kiválasztott nyelve, a Felhasználó kosarába helyezett tételek); a webhelyre vonatkozó 
böngészési előzmények; használattal kapcsolatos információk (bejelentkezés 
gyakorisága/módja). 

  

2. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 
2.1. A jelen dokumentum célja 

 
A jelen Tájékoztató az érintett (a továbbiakban a „Felhasználó” vagy „Ön”) személyes vagy 
névtelen adatai kezelésének feltételeit tartalmazza. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi 
feltételeket! 

 
2.2. A jelen dokumentum hozzáférhetősége és frissítése 

 
A MEVA-HU Kft fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan 
módosítsa. Javasoljuk, hogy időről időre tájékozódjon a Webhelyen közzétett legfrissebb 
információkról.  
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2.3. Adatkezelő 
 

2.3.1. A Webhelyen megadott adatokat a MEVA –HU Kft kezeli. 
 

2.3.2. A megadott adatok a következő személyek számára hozzáférhetők: 
 
• A MEVA-HU Kft-nek az adatgyűjtésben érintett munkavállalói; 
• A MEVA-HU Kft számítógépes rendszerének üzemeltetésével és karbantartásával 

kapcsolatos különböző feladatokat ellátó IT-szakemberek. 
• A szerződés teljesítéséhez szükséges Együttműködő Partner akik az adatvédelmi 

rendeletnek megfelelően működnek. 
 
2.4. Adatkezelés 

 
2.4.1. A Felhasználó által a Webhelyen való regisztráláskor megadott adatok kezelése 
 

2.4.1.1. Az adatkezelés célja 
 

Kapcsolatfelvétel a Felhasználóval a szolgáltatásokkal kapcsolatos 
információk biztosítása céljából. 

 
2.4.1.2. A Felhasználó által a Webhelyen való regisztráláskor , használata során 

megadott adatok: 
 
• A Felhasználó nevének előtagja; 
• A Felhasználó neve; 
• A Felhasználó e-mail-címe; 
• A Felhasználó jelszava titkosított formában; 
• A Felhasználó címe; 
• Az állandó vagy ideiglenes lakhely szerinti ország; 
• Felhasználói tevékenység. 
• Felhasználói telefonszám ( a szerződés teljesítésének feltétele az 

Együttműködő partner munkájához ( pl. könyvelés, szállítás) 
 
 

2.4.1.3. Az adatkezelés jogalapja 

 
Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja 
értelmében az adatkezelés jogalapja azon szerződés teljesítése, amelynek 
egyik szerződő fele maga az érintett. 
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2.4.1.4. Az adatkezelés időtartama 
 

A Webhelyre feltöltött személyes adatok megőrzésének időtartama az az 
időszak, amely alatt bármely Frissítés hozzáférhető (várhatóan 8 év), vagy 
amíg a Felhasználó törli a fiókját. 
 
Mindazonáltal a MEVA-HU Kft haladéktalanul törli a Felhasználó személyes 
adatait, ha azt a Felhasználó kifejezetten kéri. 

 

2.4.2. A Felhasználó által a hírlevélre való feliratkozáskor megadott adatok kezelése 
 

2.4.2.1. Az adatkezelés célja 

A MEVA-HU Kft hírlevélben tájékoztatja a Felhasználót az új Termékekről és a 
promóciókról, továbbá az egyéb marketingtevékenységekről. 

 
2.4.2.2. A Felhasználó kezelt személyes adatainak köre 

 
• A Felhasználó neve; 
• A Felhasználó e-mail-címe. 

 
2.4.2.3. Az adatkezelés jogalapja 

 
Az adatkezelés jogalapja az érintettnek az általános adatvédelmi rendelet 6. 
cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti hozzájárulása. 
 
Az adatok kezelése a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 
egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben („Reklámtörvény”) 
foglaltaknak és az egyéb alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően történik. 
 

 
2.4.2.4. Az adatkezelés és a hírlevélre való feliratkozás időtartama 

 
2.4.2.4.1. A Webhelyre feltöltött személyes adatok megőrzésének időtartama az az 

időszak, amely alatt az Eszközhöz tartozó Frissítés hozzáférhető 
(várhatóan 8 év), vagy amíg a Felhasználó leiratkozik a hírlevélről. 
 

2.4.2.4.2. A Felhasználó a Webhelyen iratkozhat le a MEVA-HU Kft hírleveléről. A 
megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével a Felhasználó önkéntes 
hozzájárulását adja, hogy az MEVA időről időre hírlevelet küldjön a 
Felhasználónak. Előfordulhat, hogy az MEVA a jelen Tájékoztatónak 
megfelelően kezelt adatok alapján személyre szabott hírlevelet küld a 
Felhasználónak. 
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2.4.2.4.3. A Felhasználó a hozzájárulását a MEVA-HU Kft-nek a Felhasználó azon e-
mail-fiókjából küldött e-mailben, amelyben nem szeretne a továbbiakban 
hírlevelet fogadni, vagy a MEVA-HU Kft-nek az 1. pontban meghatározott 
címére küldött postai küldeményben bármikor visszavonhatja. A 
Felhasználó a hírlevélben szereplő utasítások követésével is bármikor 
leiratkozhat a hírlevélről.  
 

2.4.2.4.4. Felhívjuk figyelmét, hogy a MEVA-HU Kft bármikor úgy dönthet, hogy 
előzetes értesítés, valamint további felelősség- vagy kötelezettségvállalás 
nélkül megszakítja a hírlevelek küldését. 
 

2.5. Adatfeldolgozó:  A MEVA-HU Kft nem alkalmaz adatfeldolgozót 
 

 
2.6. Cookie-k 

 
2.6.1. A MEVA ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Webhely bizonyos részeinek 

letöltésekor a webszerver automatikusan kis adatfájlokat, ún. cookie-kat („Cookie”) 
küld a Felhasználó Eszközére. Bizonyos esetekben ezek az adatfájlok a magyar 
adatvédelmi törvény értelmében személyes adatnak minősülnek. Ezen adatfájlok 
használatát a Webhely megfelelő üzemeltetése indokolja, és az adatfájlok 
gyűjtésének célja, hogy névtelen információt nyújtsanak a Felhasználónak a 
Webhelyen történt látogatásáról. 
 

2.6.2. A Felhasználó eseti alapon elfogadhatja vagy elutasíthatja a Cookie-k használatát, 
vagy a böngésző megfelelő beállításával valamennyi Cookie használatát elutasíthatja. 
Ennek módjáról és a Cookie-król bővebb információ a következő webhelyen 
található: https://www.youronlinechoices.eu/. Ha a felhasználó a Cookie-k letiltása 
mellett dönt, a Webhely bizonyos oldalaihoz csak korlátozott hozzáféréssel 
rendelkezik majd. 
 

A Cookie típusa A Cookie használatának célja Az adatkezelés 
jogalapja 

A Cookie 
megőrzésének 

időtartama 
Google Analytics 
 
 

A Webhely a Google Analytics 
eszközt arra használja, hogy 
információt gyűjtsön és 
elemzéseket végezzen arról, 
hogy a Felhasználó hogyan 
használja a Webhelyet. Ezek az 
információk jelentések 
készítésére szolgálnak, 
valamint segítséget nyújtanak 
a Webhely 
továbbfejlesztéséhez. Az 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

A Google Analytics 
Cookie-k akkor 
jönnek létre, amikor 
a Felhasználó olyan 
webhelyre látogat, 
amelyre érvényes 
Google Analytics-
követőkódot 
telepítettek. A 
Cookie-k a fent 
megjelölt időponttól 
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adatok gyűjtése – beleértve a 
Webhely és a Toolbox 
felhasználóinak a számát, azt, 
hogy a felhasználó honnan 
érkezett a Webhelyre és mely 
oldalakra látogatott el a 
Webhelyen – névtelen 
formában történik. Az 
összegyűjtött adatok nem 
vezethetők vissza a 
Felhasználóhoz. A Google 
adatvédelmi irányelveiről 
bővebben ezen az oldalon 
tájékozódhat. 
 

számítva legfeljebb 2 
évig tárolódnak a 
Felhasználó 
böngészőjében.  
Ezzel kapcsolatban 
bővebb információ 
ide kattintva 
található. 

Google AdWords 
(Google 
remarketing) 

Számos külső szolgáltató, 
köztük a Google, tárolja a 
Felhasználó által a Webhelyen 
tett korábbi látogatások 
adatait, és az adott 
információkat arra használja, 
hogy megjelenítse a MEVA 
hirdetéseit, ha a Felhasználó a 
Google valamely partnerének 
a webhelyére látogat.  
A Webhelyen tett látogatása 
során egy vagy több, a Google 
Inc. (1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 
94043, USA) által biztosított 
Cookie-t küldünk a Felhasználó 
számítógépére, amely(ek) 
révén annak böngészője 
egyedileg azonosítható lesz. A 
Google remarketing-Cookie-k 
felhasználása a Google 
AdWords hirdetési rendszerén 
keresztül történik. A Google 
által biztosított Cookie-k 
segítségével a Webhelyen tett 
látogatás ténye és ideje, 
továbbá az kerül rögzítésre, 
hogy a Felhasználó a látogatás 
során a Webhely mely 
aloldalait tekintette meg. Az 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

Az AdWords-Cookie-
kat a Felhasználónak 
a Webhelyen tett 
látogatását követő 
90 napig tárolják. 
Ezzel kapcsolatban 
bővebb információ 
ide kattintva 
található. 
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így rögzített adatok tárolása 
névtelen formában történik.  
 
A Felhasználó a Google 
hirdetési beállításaiban a 
Cookie-k kikapcsolására 
szolgáló oldalon tilthatja le a 
Google remarketing Cookie-
jait, továbbá a Network 
Advertising Initiative 
leiratkozási oldalán a külső 
szolgáltatók Cookie-jait is 
letilthatja. 
 

Munkamenet-
azonosító  

A munkamenet-Cookie-k 
lehetővé teszik, hogy a 
Webhely felismerje a 
Felhasználót.  
Az ilyen jellegű működés 
legáltalánosabb példája a 
Webhely Kosár funkciója. Ha a 
Felhasználó megtekinti 
valamely katalógus valamely 
oldalát, majd kiválaszt néhány 
elemet, a munkamenethez 
kapcsolódó Cookie emlékszik a 
kiválasztásra, és a kosár 
tartalmazni fogja a kiválasztott 
elemeket, amikor a 
Felhasználó fizetni készül. 
 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

Az információ 
tárolása az aktuális 
munkamenet végéig 
tart. A munkamenet 
végével az 
összegyűjtött adatok 
a továbbiakban nem 
lesznek 
hozzáférhetők. 
 

Készülék Ezek a Cookie-k emlékeznek a 
Felhasználó kiválasztott 
Eszközére, ezáltal a 
Felhasználó következő 
bejelentkezésekor a Toolbox 
az adott Eszközhöz navigál. 
 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

A Cookie-k legfeljebb 
3 évig tárolódnak a 
Felhasználó 
böngészőjében. 

Automatikus 
bejelentkezés 

Ezek a Cookie-k emlékeznek a 
Felhasználó bejelentkezési 
adataira, és a Felhasználó 
helyett automatikusan kitöltik 
a bejelentkezési űrlapot, 
amikor a Felhasználó a 
következő alkalommal elkezdi 
a bejelentkezés folyamatát. 
 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

A Cookie-k legfeljebb 
6 hónapig tárolódnak 
a Felhasználó 
böngészőjében. 
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2.7. Adatbiztonság 

 
2.7.1. A MEVA-HU Kft tiszteletben tartja a személyes adatok biztonságára vonatkozó 

előírásokat, így mind a MEVA-HU Kft, mind az arra jogosult adatfeldolgozó megteszi 
mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek az Infotv. titoktartásra és az adatkezelés biztonságára 
vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek. 
 

2.7.2. Az adatfeldolgozó megfelel az ISO 9001:2015 nemzetközi szabványban 
meghatározott információbiztonsági kezelőrendszerrel szemben támasztott 
követelményeknek, és a működése megfelel szabványban előírt kritériumoknak is.  
 

2.8. Jogok és jogérvényesítés 
 

2.8.1. Minden, a MEVA-HU Kft rendelkezésére bocsátott személyes információnak minden 
szempontból valósnak, teljesnek és pontosnak kell lennie. A Felhasználó elfogadja, 
hogy a személyes adataiban történt bármilyen változásról az 1. pontban 
meghatározott e-mail-címen keresztül haladéktalanul értesíti a MEVA-HU Kft-t. 
 

2.8.2. A Felhasználókat a MEVA-HU KFT adatkezelése kapcsán az alábbi jogok illetik meg: 
 

• tájékoztatás kérése személyes adatai kezeléséről; 
• személyes adatainak helyesbítése;  
• személyes adatainak törlése; 
• az adatkezelés korlátozása; 
• tiltakozás a MEVA_HU KFT adatkezelése ellen. 

 
2.8.3. Az érintett Felhasználóknak a MEVA-HU Kft részére (e-mailben meva.hu@meva.eu; 

vagy levélben a (2851 Környe, Budai út 1/B. címre) megküldött kérelmére a MEVA-
HU Kft írásban tájékoztatást ad az érintett általa kezelt személyes adatairól, azok 
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a hozzáférésre 
jogosultak nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, az 
érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és 
címzettjéről; valamint az alkalmazott személyes adatát érintő bármilyen adatvédelmi 
incidensről. Az érintett alkalmazott kérelmezheti továbbá személyes adatainak 
helyesbítését, valamint – bizonyos esetekben – a személyes adatainak törlését is. 
 

2.8.4. Amennyiben az alkalmazott valamely személyes adata hibás vagy hiányos, kérheti az 
MEVA-HU Kft-től az adat helyesbítését, illetve kiegészítését, amennyiben a helyes 
adat a MEVA-HU Kft rendelkezésére áll.  
 

2.8.5. Az alkalmazott kérésére törölni kell személyes adatát, amennyiben az adat további 
kezelésének jogszabályi feltételei nem állnak fenn. A törléssel kapcsolatos kérelmet a 
MEVA-HU Kft az 1. pontban rögzített elérhetőségre kell megküldeni. 
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2.8.6. Amennyiben a személyes adat kezelését jogszabály írja elő vagy a törlésnek egyéb, 

jogszabályban meghatározott akadálya van, a személyes adatot a MEVA-HU Kft nem 
törli. 
 

2.8.7. Az alkalmazott jogosult arra, hogy kérésére a MEVA-HU Kft korlátozza az 
adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül 
 

a) az alkalmazott vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra 
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 
személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az alkalmazott ellenzi az adatok törlését, és ehelyett 
kéri azok felhasználásának korlátozását; 

c) a MEVA-HU Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez 
vagy 

d) az alkalmazott tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos 
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 
2.8.8. Az alkalmazott bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben 

ennek jogszabályban meghatározott feltételei fennállnak. Ebben az esetben a MEVA-
HU Kft  a személyes adatot nem kezelheti tovább, kivéve, ha a MEVA-HU Kft 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak.  
 

2.8.9. A MEVA-HU Kft a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésről. Szükség esetén, figyelembe véve a 
kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő két hónappal 
meghosszabbítható. 
 

2.8.10. Ha a MEVA-HU Kft nem tesz intézkedéseket az alkalmazott kérelme nyomán, 
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon 
belül tájékoztatja az alkalmazottat az intézkedés elmaradásának okairól, valamint 
arról, hogy az alkalmazott panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és 
élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
 

2.8.11. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (“NAIH”) 
(http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-
1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot 
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a 
közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő 
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jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen 
veszélye fennáll. 
 

2.8.12. A NAIH-nál kezdeményezett eljárástól függetlenül az alkalmazott a MEVA-HU Kft  
székhelye szerint illetékes törvényszék vagy a saját lakóhelye vagy tartózkodási helye 
szerint illetékes törvényszék előtt bírósági eljárást indíthat az adatkezelésre 
vonatkozó jogszabályok megsértése esetén. A bírósági eljárás megindítását 
megelőzően javasoljuk, hogy az alkalmazott konzultáljon a MEVA-HU Kft-vel. 
 

2.8.13. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a 
GDPR 15-21. cikkei tartalmazzák. 

 
2.9. Kapcsolatfelvétel az MEVA-HU Kft-vel 

 
Értékeljük véleményét. Ha bármilyen megjegyzése, kérdése lenne, vagy szeretne 
további információt kapni a MEVA adatkezelési tevékenységével kapcsolatban, 
kérjük, írjon a MEVA-HU Kft 1. pontban meghatározott e-mail- vagy postacímére. A 
megadott információkat bizalmasan kezeljük. Képviselőnk hamarosan kapcsolatba lép 
Önnel. 

 

3. A WEBHELY HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI 
 
3.1. A jelen dokumentum célja 

 
3.1.1.  A jelen dokumentum a Webhely feltételeit szabályozza. Kérjük, olvassa el figyelmesen 

az alábbi feltételeket! 
 

3.1.2.  A Webhely bármilyen jellegű használatával Ön elfogadja a jelen dokumentumba foglalt 
használati feltételeket. Továbbá elfogadja azt is, hogy a jelen dokumentum tartalmát 
saját belátásunk szerint módosíthatjuk és/vagy javíthatjuk; valamint elfogadja, hogy 
ezek a javítások és módosítások Önre nézve kötelező érvényűek. Javasoljuk, hogy 
rendszeresen tájékozódjon a Webhelyen közzétett legfrissebb információkról. 
 

3.1.3.  Amennyiben nem fogadja el a jelen használati feltételeket, kérjük, azonnal szakítsa 
meg a Webhely használatát. 

 
 

3.2. A Webhely üzemeltetése 
 
A Webhely üzemeltetője a MEVA-HU Kft.  
 

3.3. A Webhely által biztosított szolgáltatások 
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• Frissítések részletes leírása, navigációs tartalmak biztosítása a Felhasználók számára e-
kézbesítés (interneten keresztüli letöltés) útján; 

• Termékek vásárlásának lehetővé tétele; 
• Hírlevélre való feliratkozási lehetőség; 
• Hibaelhárítás támogatása gyakran feltett kérdéseket és az ügyfélszolgálat elérhetőségét 

tartalmazó oldalak biztosításával. 
 

3.4. A Webhelyen hozzáférhető tartalmak 
 

3.4.1. A Webhelyen közzétett szövegek, illusztrációk és képek csak tájékoztatási célt 
szolgálnak, és nem minősülnek ajánlatnak. A MEVA-HU Kft nem tesz semmilyen 
nyilatkozatot a Webhelyen közzétett tartalmak megfelelőségére, pontosságára, 
időszerűségére vagy teljességére vonatkozóan. A MEVA-HU Kft  fenntartja a jogot, hogy 
az adott információkat bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Előfordulhat, 
hogy a Webhelyen közzétett információk olyan termékekre, programokra vagy 
szolgáltatásokra utalnak, amelyek nem vehetők igénybe az Ön országában. Az ilyen 
jellegű utalás nem minősül annak, hogy a MEVA-HU Kft az említett termékeket, 
programokat vagy szolgáltatásokat értékesíteni szeretné az Ön országában. 
 

3.4.2. A MEVA-HU Kft nem vállal felelősséget semmilyen, a Webhely vagy bármilyen téves, 
hibás vagy hiányos tartalom felhasználásából eredő közvetlen vagy közvetett kárért, 
elmaradt haszonért vagy bármilyen, ennek következtében elszenvedett további 
költségért vagy kárért. 

 
3.5. A Felhasználó kötelezettségei  

 
3.5.1. A Felhasználó elfogadja, hogy nem akadályozza vagy zavarja meg a Webhely 

működését, illetve nem kísérli meg a Webhely vagy a hozzá kapcsolódó hálózatok 
működésének megakadályozását vagy megzavarását, valamint tiszteletben tartja a 
biztonsági előírásokat. 
 

3.5.2. A Felhasználó a Webhelyre nem tölthet fel vagy abban egyéb módon nem tehet közzé 
semmilyen jogsértő (szerzői joggal védett, esetleg erkölcsi vagy egyéb okokból 
törvénybe ütköző) tartalmat. 
 

3.6. A felhasználói hozzáférés korlátozása 
 
A MEVA-HU Kft  indokolt esetben vagy a saját belátása szerinti biztonsági vagy üzleti okokból 
kifolyólag, a jelen Tájékoztató állítólagos megszegése vagy annak gyanúja alapján, vagy a 
szellemi termékek védelmében bármikor korlátozhatja a Felhasználó hozzáférését a 
Webhelyhez vagy annak egyes részeihez. A Webhely előzetes értesítés vagy 
kötelezettségvállalás nélkül korlátokat szabhat a Webhely egyes funkciói tekintetében, vagy 
korlátozhatja a Webhely egyes részeihez vagy egészéhez való hozzáférést. A MEVA-HU Kft 
jogosult a felhasználói fiók előzetes értesítés nélkül történő törlésére és/vagy a Felhasználó 
bejelentkezési jogának felfüggesztésére. 
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3.7. A Webhely rendelkezésre állása 

 
Nem garantáljuk a Webhely heti 7 napos, napi 24 órás hibátlan működését, rendelkezésre 
állását vagy üzemidejét, de minden tőlünk elvárhatót megteszünk annak érdekében, hogy 
fenntartsuk a Webhely legmagasabb szintű használhatóságát. 
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