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1.

Bevezetés

A GeoFF Kft. – mint az weka.hu weboldal tulajdonosa – számára kiemelt fontosságú cél az weka.hu
látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs
önrendelkezési jogának biztosítása. A GeoFF Kft. elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly
módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget
téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A GeoFF Kft.
a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli,
gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint
kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más
ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.
Jelen Szabályzatban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok
védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, bemutatjuk azokat a
szolgáltatásokat, melyek során látogatóinktól személyes adatokat kérünk, nyilatkozunk továbbá arról,
hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a
személyes adatok megőrzését és védelmét.
A Szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a
fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
•
•
•
•

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI.
törvény
Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
szóló 1995. évi CXIX. törvény, (a továbbiakban DM. törvény).

Amennyiben látogatóink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően
további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a
Szabályzat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük,
lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi
e-mail-címen: ertekesites@geoff.hu
Látogatóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes
tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.
A GeoFF Kft. vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére
vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról értesíti az weka.hu oldal látogatóit,
hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az oldal egész területén érvényes adatkezelési

elveket és gyakorlatot. GeoFF Kft. ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről
szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.
Jelen Szabályzat csak az weka.hu oldalakra érvényes.
2.
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3.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezések

3.1 Fogalmak
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;
különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti
szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,
valamint a bűnügyi személyes adat;
adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése;
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
végzik;
adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára;
nyilvánosságra
hozatal:
valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára;
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 adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatfeldolgozó:

adattörlés:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem
lehetséges.

3.2 Az adatkezelés alapelvei
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 személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a
technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára
tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához
szükséges ideig lehessen azonosítani.
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező
adatkezelés).
Személyes adat kezelhető akkor is, ha az adatkezelés az adatkezelő, vagy az adatokat megkapó
harmadik fél, vagy felek jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezeknél az
érdekeknél magasabb rendűek az érintettnek védelmet élvező érdekei az alapvető jogok és
szabadságok tekintetében (Európai Parlament és Tanács 95/47/EK Irányelv. 7. cikk f) pont).
A személyes adatok – törvényi előírás hiányában – kizárólag a látogató hozzájárulása esetén
kezelhetőek. Az adatszolgáltatás – önkéntes, vagy kötelező – jellegét az adatfelvételt megelőzően
ismertetni kell. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő
jogszabályt. Az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni.
Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik
fogják kezelni, illetve feldolgozni.
Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e
törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során 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 e törvény, 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) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés
segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte
be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) 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 látogató az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát,
igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését.
A látogató az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.
Az adatfeldolgozás általában gépi úton történik. Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az
adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni.
Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a
látogató ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes
személyes adatra nézve teljesülnek.

Az adatkezelések megvalósítása előtt a szolgáltatónak – a jogszabályi előírások figyelembevételével
érthető és egyértelmű tájékoztatást kell közzé tennie az adatfelvétel módjáról, céljáról és – az
adatszolgáltatás önkéntessége esetén - az önkéntes jelleg feltüntetéséről.
3.3 A személyes adatok kezelésével kapcsolatos értelmező megjegyzések
Amikor látogatóink az weka.hu oldalain tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel
kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Vannak
azonban olyan oldalak és alkalmak, amikor az weka.hu által kínált szolgáltatás teljeskörű
igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak (például nevének,
postacímének vagy e-mail-címének) megadása, illetve ismerete.
Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre
vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet,
valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai
elérhetőségét – ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám,
e-mail-cím, banki minősítés, adóhatósági azonosító, hitelkártya információ, ügyfélprofilok.
Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk , melyeket a személyes
azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve
azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem
kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel
kapcsolat természetes személlyel.
Harmadik fél által – a szükséges hozzájárulás alapján – biztosított személyes adatokon azokat a
személyes azonosításra alkalmas adatokat, információkat értjük, amelyek a szolgáltatást igénybe
vevő személyre, azaz a látogatóra vonatkoznak, de azokat a szolgáltató a jogszabályi előírások
megtartásával harmadik fél közreműködése során gyűjti és biztosítja.
Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk
látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek
arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem
adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat
megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.
A GeoFF Kft. semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre,
nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy
más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett
előéletre vonatkoznak.
Jelen Szabályzat a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem a GeoFF Kft. rendelkezésére bocsátott
személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját
személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a Szabályzat hatálya nem terjed ki.
Amennyiben az weka.hu egyes oldalain regisztrációra kérjük látogatóinkat, minden esetben
feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük "kötelező" jelleggel
megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra,
hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így
bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához

vezethet. A kötelezően kért adatokat azonban olyan általánosított formában kérjük látogatóinktól,
hogy azok semmilyen személyes azonosításra nem lehetnek alkalmasak.
A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk
össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző
forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a
megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen adott látogatói hozzájárulás esetén tesszük meg.
Amennyiben az weka.hu egyes szolgáltatásait és oldalait a GeoFF Kft. a vele üzleti kapcsolatban álló
cégekkel állíttatja elő, illetve üzemelteti, és az ilyen szolgáltatás során személyes adatok gyűjtésére
kerül sor, akkor az adatok ugyanúgy a GeoFF Kft. felhasználási, adatkezelési jogkörébe tartoznak,
mint amikor az ilyen információt saját maga gyűjti és tárolja. Az effajta együttműködés során a GeoFF
Kft. üzemeltető partnere – a GeoFF Kft. nevében és képviseletében eljárva a GeoFF Kft. javára – gyűjti
a személyes adatokat, és a jelen Szabályzat hatálya kiterjed az ilyen esetekre is. Ebben az esetben a
partner a GeoFF Kft. adatfeldolgozójaként jár el, és ebben az esetben az adatok hozzáférhetővé
tételéhez nincs is szükség a látogató előzetes hozzájárulására.
A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat megfelelő jogcím hiányában
semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább.
A szolgáltatások teljes körű megvalósításához azonban olykor szükség van arra, hogy látogatóink
bizonyos személyes adatait harmadik fél részére – ideiglenes jelleggel – a szükséges hozzájárulás
megadása esetén – adatkezelés céljából – átadjuk. Amennyiben szolgáltatási oldalainkon például
online fizetésre kerül sor, a fizetéshez szükséges hitelkártya számát továbbítjuk a pénzintézeti
szolgáltató felé, de a hitelkártya számot nem őrizzük meg. Ha az weka.hu oldalain olyan vásárlásra
kerül sor, melynek eredményeként a megvásárolt terméket el kell juttatni a vásárló számára, a
kiszállítást végző – a szolgáltatás kezdőoldalán feltüntetett – partnervállalat számára átadjuk a
szállítandó terméket, a címzett nevét és postai címét, de a csomagszállító partnerünk ezeket az
adatokat a szállítás kivételével nem használhatja fel más célokra. Az adattovábbításhoz való
hozzájárulás nélkül nincsen lehetőség a személyes adatok ilyenfajta kezelésére.
Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény
gyanújával, hivatalos adatlefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a
szolgáltatót, a GeoFF Kft. – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre
álló információkat. Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre,
minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a
hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát
offline adatkezelés) során.
Amennyiben olyan szolgáltatásokról van szó, amelynek során, személyes adatokat (pl.
hitelkártyaszámot) kell az ügyfeleinknek online módon elküldeniük a szolgáltatás igénybevételéhez,
az ilyen üzenetek számára megfelelő védelmet nyújtó csatornát (SSL-alapú csatlakozást) biztosítunk.
Amint a személyes adatok a GeoFF Kft. informatikai infrastruktúráján belülre kerültek, az adatok
megőrzésével és védelmével kapcsolatos teendőkért a GeoFF Kft. minden dolgozója, munkatársa
felelős.
4.

A személyes adatok gyűjtését igénylő szolgáltatások

4.1 Regisztrációs oldalak, megrendelőlapok
Az weka.hu szolgáltatásainak igénybevételéhez szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok
kitöltésére. Az ilyen oldalakon az alábbi adatokat kérjük el és kezeljük az alábbiak szerint.
4.1.1 Adatkezelés célja: Regisztráció a webshopban
Kezelt adatok
Adatkezelés
célja
Adatkezelés
időtartama

e-mail cím; jelszó
Kényelmi szolgáltatás, mellyel a felhasználónak a következő vásárlás esetén nem kell
újból megadni a számlázási és szállítási adatait.
Nincs időkorlát. A felhasználó tudja kezdeményezni az adatainak a törlését a
webshop „Fiókom” menüpontjában, valamint az Ügyfélszolgálaton e-mailben
(ertekesites@geoff.hu).
Kötelezőség
A regisztráció nem kötelező
További
e-mail szerver és tárhelyszolgáltató: Faxunil Kft. (FaXuniL Internetszolgáltató és
adatfeldolgozó Informatikai Kft., telefon: +36 (30) 569 9028; Fax: +36 (29) 355 495; e-mail:
szervezetek
info@faxunil.hu; H-2220 Vecsés Város u. 2.; adószám: 12017996-2-12,
kapcsolattartó: Csermely Gergely)
webshop rendszerfejlesztő és üzemeltető: Trend Plusz Media Kft. (8230
Balatonfüred, Arácsi u. 9., e-mail: info@trendpluszmedia.hu ;kapcsolattartó: Horváth
Sebestyén László

Adat tárolása
Adatfelelős
(GeoFF Kft.)
Adatok törlése

Elektronikus úton, a webshop szerverén
Monori Zsolt ügyvezető, GeoFF Kft. (Elérhetőségei: 2142 Nagytarcsa, Naplás út 12.;
ertekesites@geoff.hu; +36/20/322-3232
Az adatokat a bejelentés után 2 munkanappal töröljük. A mentett adatbázisokból a
törlés kezdeményezése utáni 31. napon automatikusan törlődnek az adatok.

4.1.2 Adatkezelés célja: Számlázási adatok megadása
Kezelt adatok
Adatkezelés
célja
Adatkezelés
időtartama

név; számlázási cím
A törvényi megfelelés szerinti számlakibocsátásához szükséges a név és számlázási
cím adatok megadása.
A törvénynek megfelelő kötelező adattárolási időtartam 10 év. A felhasználó a 10. év
eltelte után tudja kezdeményezni az adatainak a törlését az Ügyfélszolgálaton
e-mailben (ertekesites@geoff.hu).
Az adatok megadása kötelező
GeoFF Kft. szerverüzemeltetője (számlázóprogram adatmentése):

Kötelezőség
További
adatfeldolgozó
szervezetek
A webshop rendszerfejlesztő és üzemeltető: Trend Plusz Media Kft. (8230
Balatonfüred, Arácsi u. 9., e-mail: info@trendpluszmedia.hu ;kapcsolattartó: Horváth
Sebestyén László

könyvelési szolgáltató:

Adat tárolása

Adatfelelős
(GeoFF Kft.)

Elektronikus formátumban a GeoFF Kft. szerverén, a számlázz.hu telepített
szoftverén.
Papír-alapú formátumban a GoeFF Kft. irodájában (2142 Nagytarcsa, Naplás u.12.) és
a könyvelési szolgáltató telephelyén a cégek iratkezelési szabályzatai alapján.
Monori Zsolt ügyvezető, GeoFF Kft. (Elérhetőségei: 2142 Nagytarcsa, Naplás út 12.;
ertekesites@geoff.hu; +36/20/322-3232

Adatok törlése

Az elektronikus adatokat a számlázóprogramból a bejelentés után 2 munkanappal
töröljük.
A papír alapú adatokat az iratkezelési szabályzat alapján iratmegsemmisítővel
megsemmisítjük.
A mentett elektronikus adatbázisokból a törlés kezdeményezése utáni 31. napon
automatikusan törlődnek az adatok.

4.1.3 Adatkezelés célja: Kapcsolati adatok megadása
Kezelt adatok
Adatkezelés
célja

e-mail cím; telefonszám

A megrendelt termékek kiszállításával kapcsolatban szükséges a kapcsolati adatok
bekérése és kezelése a vásárlás, installálás végéig.
Adatkezelés
A vásárláshoz kapcsolódó szerződés teljesüléséig (lásd ÁSzF) és a folyamat
időtartama
befejeződéséig.
Kötelezőség
Az adatok megadása kötelező, ellenkező esetben nem tudjuk a terméket kiszállítani.
További
Az e-mail szerver üzemeltető: Faxunil Kft. (FaXuniL Internetszolgáltató és
adatfeldolgozó Informatikai Kft., telefon: +36 (30) 569 9028; Fax: +36 (29) 355 495; e-mail:
szervezetek
info@faxunil.hu; H-2220 Vecsés Város u. 2.; adószám: 12017996-2-12,
kapcsolattartó: Csermely Gergely)
A webshop rendszerfejlesztő és üzemeltető: Trend Plusz Media Kft. (8230
Balatonfüred, Arácsi u. 9., e-mail: info@trendpluszmedia.hu ;kapcsolattartó: Horváth
Sebestyén László

GeoFF Kft. szerverüzemeltetője (számlázóprogram adatmentése):
kiszállítást végző szolgáltatók

Adatok
tárolása

Adatfelelős
(GeoFF Kft.)
Adatok törlése

telepítést végző szolgáltatók
E-mail cím: az e-mail szerveren (e-mailekben), a webshop üzemeltetőjénél, a
kiszállítást végző cégek központi e-mail szerverén (e-mailekben, elektronikus
szállítólevelekben) és a GeoFF Kft. központi szerverén, infokommunikációs és
számítástechnikai eszközeinek helyi meghajtóin elektronikusan formátumban
tárolódik.
Telefonszám: az e-mail szerveren (e-mailekben), a webshop üzemeltetőjénél, a
kiszállítást végző cégek e-mail szerverén (e-mailekben, elektronikus
szállítólevelekben) és a GeoFF Kft. központi szerverén, infokommunikációs és
számítástechnikai eszközeinek helyi meghajtóin elektronikusan formátumban
tárolódik.
Az adatokat papír formátumban (szállítólevél tartalma) a kiszállítást végző cég
megbízottja a kiszállítás ideje alatt megkapja. A kiszállítás befejeződésével a
szállítólevelet a GeoFF Kft. irodájában leadja, ahol az iratkezelési szabályzat szerint
kezelik azokat.
Monori Zsolt ügyvezető, GeoFF Kft. (Elérhetőségei: 2142 Nagytarcsa, Naplás út 12.;
ertekesites@geoff.hu; +36/20/322-3232
A kapcsolati adatokat automatikusan töröljük a kiszállítási folyamat befejeződésével,
azt nem kell a vásárlónak jeleznie. A mentett adatbázisokból a törlés
kezdeményezése utáni 31. napon automatikusan törlődnek az adatok.
A papír-alapú adatokat az iratkezelési szabályzat alapján iratmegsemmisítővel
megsemmisítjük.

4.1.4 Adatkezelés célja: Szállítási címadatok megadása
Kezelt adatok
Adatkezelés
célja
Adatkezelés
időtartama

név; számlázási cím; rendelés jegyzetek
A megrendelt termékek kiszállításával kapcsolatban szükséges a kiszállítási adatok és
információk bekérése és kezelése a vásárlás, installálás végéig.
A vásárláshoz kapcsolódó szerződés teljesüléséig (lásd ÁSzF) elektronikus
formátumban. Papír-alapú formátumban a termékekhez kapcsolódó számlák
teljesítés igazolásaként a számlával együtt kerül tárolásra, kezelésre (lásd: számlázási
adatok kezelése). Ennek megfelelően a törvénynek megfelelő kötelező adattárolási
időtartam 10 év. A felhasználó a 10. év eltelte után tudja kezdeményezni az
adatainak a törlését az Ügyfélszolgálaton e-mailben (ertekesites@geoff.hu).
Az adatok megadása kötelező, ellenkező esetben nem tudjuk a terméket kiszállítani.
A webshop rendszerfejlesztő és üzemeltető: Trend Plusz Media Kft. (8230

Kötelezőség
További
adatfeldolgozó Balatonfüred, Arácsi u. 9., e-mail: info@trendpluszmedia.hu ;kapcsolattartó: Horváth
Sebestyén László
szervezetek
GeoFF Kft. szerverüzemeltetője (számlázóprogram adatmentése):
kiszállítást végző szolgáltatók
telepítést végző szolgáltatók
Adat tárolása

Adatfelelős
(GeoFF Kft.)
Adatok törlése

Elektronikus formátumban a GeoFF Kft. szerverén, a számlázz.hu telepített
szoftverén.
Az adatokat papír formátumban (szállítólevél tartalma) a kiszállítást végző cég
megbízottja a kiszállítás idejére megkapja. A kiszállítás befejeződésével a
szállítólevelet a GeoFF Kft. irodájában leadja, ahol az iratkezelési szabályzat szerint
kezelik azokat.
Monori Zsolt ügyvezető, GeoFF Kft. (Elérhetőségei: 2142 Nagytarcsa, Naplás út 12.;
ertekesites@geoff.hu; +36/20/322-3232
Az elektronikus adatokat a számlázóprogramból a bejelentés után 2 munkanappal
töröljük.
A papír alapú adatokat az iratkezelési szabályzat alapján iratmegsemmisítővel
megsemmisítjük.
A mentett elektronikus adatbázisokból a törlés kezdeményezése utáni 31. napon
automatikusan törlődnek az adatok.

4.1.5 Adatkezelés célja: Kártyás fizetés kapcsolódó adatok kezelése
A GeoFF Kft. nem kezel adatot, a szolgáltató saját weboldalán keresztül hajtja végre a tranzakciót.
Hitelkártyával történő fizetés kezelőcége a B-Payment Zrt. (B-Payment Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, C.g. 01-10-047882, Adószám: 24722127-2-41, Székhely: 1122 Budapest,
Váci út 4. 1. alb.; www.b-payment.hu)
4.1.6 Adatkezelés célja: Bankközi átutalással történő fizetéshez kapcsolódó adatok kezelése
A GeoFF Kft. nem kezel adatot, a szolgáltató saját weboldalán keresztül hajtja végre a tranzakciót.
Azonnali banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége az Budapest

Bank Zrt., (Budapest Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhely: 1128 Budapest, Váci út
193., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg.01-10-041037; www.budapestbank.hu).

4.1.7 Adatkezelés célja: Fizetési tranzakciók könyvelése
Kezelt adatok
Adatkezelés
célja
Adatkezelés
időtartama

név; számlaszám;
A törvényi megfelelés szerinti az egyes pénzügyi tranzakciókhoz kapcsolódó adatokat
a számviteli jogszabályoknak megfelelően könyveljük.
A törvénynek megfelelő kötelező adattárolási időtartam 10 év. A felhasználó a 10. év
eltelte után tudja kezdeményezni az adatainak a törlését az Ügyfélszolgálaton
e-mailben (ertekesites@geoff.hu).
Az adatok megadása kötelező a tranzakciót végző szolgáltatóknak.

Kötelezőség
További
adatfeldolgozó könyvelési szolgáltató:
szervezetek
Adat tárolása
Adatfelelős
(GeoFF Kft.)
Adatok törlése

Papír-alapú formátumban a GeoFF Kft. irodájában (2142 Nagytarcsa, Naplás u.12.) és
a könyvelési szolgáltató telephelyén a cégek iratkezelési szabályzatai alapján.
Monori Zsolt ügyvezető, GeoFF Kft. (Elérhetőségei: 2142 Nagytarcsa, Naplás út 12.;
ertekesites@geoff.hu; +36/20/322-3232
A papír alapú adatokat az iratkezelési szabályzat alapján iratmegsemmisítővel
megsemmisítjük.

4.2 Sütik kezelése
4.2.1 Anonim látogatóazonosító (süti) elhelyezése
Az anonim látogatóazonosítók (sütik) olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek az Ön
számítógépén (vagy más internetképes készülékén, mint okostelefon vagy táblagép) tárolódnak,
amikor meglátogatja az weka.hu oldalt. Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan az
jött, a saját „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad a készüléken) és az értékét, ami
általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.
A sütiket arra használjuk, hogy a későbbiekben jobban optimalizálni tudjuk az weka.hu oldalait,
ezáltal könnyebb legyen oldalaink használata. A sütik segítenek felgyorsítani a jövőbeni
tevékenységeit és jobbá tenni az élményt oldalaink használata közben. A sütik anonim, összesített
statisztika készítésére is alkalmasak, így jobban megérthetjük, hogy az emberek hogyan használják az
oldalainkat és így javítani tudunk azok struktúráján és tartalmán. Ebből az információból nem tudjuk
Önt személy szerint azonosítani.
Kétféle sütit használhatunk az weka.hu oldalakon, a munkamenet sütiket és az állandó sütiket. A
munkamenet sütik ideiglenesek, azaz addig maradnak a készüléken, amíg Ön el nem hagyja az
weka.hu oldalát. Az állandó sütik sokkal tovább maradnak a készülékén, előfordulhat, hogy egészen
addig, amíg manuálisan ki nem törlik őket.
A sütik használatát a weboldalra lépéskor lehet engedélyezni, illetve tiltani. Felhívjuk a figyelmet arra,
hogy egyes sütik az weka.hu webshop használatához elengedhetetlenek. Ezért amennyiben letiltotta

a sütik használatát, úgy a webshop használatára nem jogosult. Ha ennek ellenére a webshopot
használja, úgy tudomásul vesszük, hogy Ön a tiltását feloldotta és ráutaló magatartást tanúsítva
elfogadja a weboldalhoz kapcsolódó sütik használatát.
4.2.2 Az weka.hu oldalon használt sütik fajtái
4.2.2.1 Szükséges sütik
Alapvetően ahhoz szükségesek, hogy az weka.hu oldalak jól működjenek, lehetővé teszik Önnek, hogy
mozogjon webhelyeinken és használja a különböző funkciókat. Például a korábbi lépésekre, beírt
szövegre való emlékezés megkönnyíti a használatot, amikor visszanavigál egy oldalra ugyanabban a
munkamenetben. Ezek a sütik a felhasználót nem azonosítják egyénileg. Ha nem fogadja el ezen sütik
használatát, annak hatása lehet a webhelyre és annak teljesítményére. Ezért ugyan van lehetőség a
sütik tiltására, de nem
4.2.2.2 Teljesítmény sütik (Performance)
Segítenek megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba webhelyeinkkel azáltal, hogy
információt szolgáltatnak a meglátogatott helyekről, arról, hogy mennyi időt töltenek az oldalon, és
bármely problémáról, amivel találkoztak, mint például a hibaüzenetek. Ez segít nekünk a webhelyeink
teljesítményének javításában. Ezek a sütik nem azonosítanak egyénileg. Az adatokat összesítve és
névtelenül gyűjtik.
4.2.2.3 Funkcionalitás sütik
Lehetővé teszik webhelyeinknek, hogy emlékezzenek arra, mik kerültek kiválasztásra (mint például a
felhasználónév, vagy a régió, ahol tartózkodsz), hogy egy személyesebb online tapasztalatot
nyújtsanak. Az ilyen sütik által gyűjtött információkban lehetnek személyesen azonosító adatok,
amelyeket megosztott, mint a felhasználóneve vagy profilképe. Mindig nyilvánvalóan tájékoztatjuk
arról, hogy milyen információt gyűjtünk, mit csinálunk vele és kivel osztjuk meg azt. Ha nem fogadja
el ezeket a sütiket, annak hatása lehet a webhely teljesítményére és funkcionalitására és
korlátozhatja hozzáférését a webhely tartalmához.
4.2.2.4 Célzás vagy Reklám sütik (Targeting)
Ezeket a sütiket olyan tartalmak szállítására használjuk, amelyek relevánsabbak az Ön számára és
érdeklődési köre számára. Ezeket arra lehet használni, hogy célzott hirdetést juttassanak el, és hogy
korlátozzák, hogy hányszor néz meg egy hirdetést. Abban is segítenek, hogy mérjük reklám
kampányaink hatékonyságát az weka.hu és a külsős, egyéb oldalakon. Ezeket a sütiket arra
használhatjuk, hogy emlékezzenek a webhelyekre, amelyeket meglátogatott és megoszthatjuk ezt az
információt más felekkel, ideértve hirdetőinket és ügynökségeinket. Az ilyen sütik legtöbb fajtája
követi a fogyasztókat IP címükön keresztül ez által gyűjthetnek személyesen azonosítható
információkat.
4.2.3 Sütik kontrollálása és törlése.
A legtöbb internet böngésző kezdetben úgy kerül beállításra, hogy elfogadja a sütiket.
Megváltoztathatók a beállítások, hogy blokkolja a sütiket, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor
sütiket állítanak be az eszközén. Számos módja van a sütik kezelésének. Kérjük, nézze meg a

böngésző információit vagy a segítség oldalát, ha többet kíván megtudni a böngésző beállításokról és
azok módosításáról!
Ha kikapcsolja az általunk használt sütiket, akkor a webshop használatára nem jogosult.
Ha különböző eszközöket használ az weka.hu webhely megtekintésére és elérésére (pl. számítógép,
okostelefon, táblagép stb.) bizonyosodjon meg róla, hogy minden egyes böngésző ezeken az
eszközökön az Ön süti igényeinek megfelelően került beállításra.
4.2.4 Az általunk használt szolgáltatások és sütik
4.2.4.1 Google Analytics
A weboldal a Google Analytics-et, a Google Inc. („Google“) webelemző szolgáltatását alkalmazza. A
Google Analytics ún. „sütiket“, az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz, amelyek
lehetővé teszik az Ön weboldal-látogatásainak elemzését. A süti által az Ön weboldal-látogatásáról
létrehozott információkat a rendszer általában a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott
tárolja. A Google lerövidíti az Ön IP-címét, de csak az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyéb országaiban. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy
a rendszer a teljes IP-címet a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott rövidíti le. A
weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat fogja felhasználni ahhoz,
hogy kiértékelje az Ön weboldal-használatát, és jelentéseket állítson össze a weboldalon végrehajtott
tevékenységekről, valamint további, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos
szolgáltatásokat ajánljon fel a weboldal üzemeltetőjének. A böngészője által továbbított IP-címet a
Google nem kapcsolja össze egyéb Google-adatokkal. A sütik használatát böngészőszoftverének
megfelelő beállításával letilthatja. A Google általi adatgyűjtést és -felhasználást (sütik és IP-cím) az
alábbi
linken
elérhető
böngésző
plug-in
letöltésével
és
telepítésével
is
megakadályozhatja: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
A plug-in helyett vagy mobil eszközök böngészőin kattintson erre a linkre egy letiltó süti
telepítéséhez, mely a továbbiakban megakadályozza a Google Analytics keretein belül történő
adatgyűjtést ezen a weboldalon. A letiltás mindaddig érvényben marad, míg nem törli annak sütijét.
Ha a süti törlődött, elegendő mindössze újból a linkre kattintania. A Google Analytics felhasználási
feltételeiről és adatvédelmi irányelvéről az alábbi oldalakon talál további információkat:
https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://www.google.de/intl/en-GB/policies/
A Google Analytics segítségével értékeljük ki statisztikai célokból a Double Click „dupla kattintásos”
sütit. Ezt a sütit az Ads Manager segítségével, illetve az alábbi linkre kattintva tilthatja
le: http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en
A Google Remarketinget, a Google hirdetési szolgáltatását is használjuk, melynek segítségével
célirányos hirdetéseket jeleníthetünk meg a weboldal korábbi látogatói számára. Ez a funkció az
eszközök közötti remarketinget alkalmaz, a Google AdWords és a DoubleClick alkalmazásával. Ha
beleegyezését adta, hogy a Google az Ön webes és böngészési előzményeit Google fiókjához társítsa,
akkor a Google az Ön Google fiókjából és a Google Analyticsből származó információkat együttesen
használja fel a hirdetések testreszabására és az eszközök közötti remarketing célcsoportja adatainak
meghatározására. Google felhasználóként a „Saját fiókban” adhatja meg saját hirdetési beállításait és

kapcsolhatja ki a személyre szabott hirdetések megjelenítését. A Google általi adatgyűjtést és
–felhasználást az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is
megakadályozhatja: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Oldalunk alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. ("Google") web elemző
szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal,
amelyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A
sütik által létrehozott, a weblap Ön által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google
szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban az Ön IP-címe előzőleg rövidített
formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan
államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben
kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az
információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal Ön által történő használatát, hogy az
oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a site működtetőjének
a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az Ön böngészőjéről
átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását Ön megakadályozhatja
böngészőjének megfelelő beállításával. Továbbá, a süti által készített, az Ön weboldal használatát
rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és földolgozását is megakadályozhatja, ha
letölti
és
installálja
a
böngésző
segédprogramot
(plugin)
a
következő
linkről:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

4.2.4.2 Google AdWords remarketing
Az oldalunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot
tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg
azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords
rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a
látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét
tároljuk, semmilyen más információt nem. Külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k
segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez
alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló
oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network
Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)
4.3 Naplóállományok elemzése
A webes szolgáltatások során keletkező naplóállományok (logfájlok) elemzése több szempontból is
hasznos információkat nyújt a szolgáltatók számára. A naplóállományokban a szolgáltatást végző
szerverek a látogatók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzítenek, mint a kérést küldő
számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző típusa, a kérés ideje, a kért oldal címe stb. Az
ilyen információk személyes azonosítására nem alkalmasak. Ezeket az adatokat trendelemzésekhez,
oldalstatisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a látogatók "mozgásának"
elemzéséhez használjuk fel, melyek szolgáltatásaink színvonalának emeléséhez segíthetnek hozzá. Az
így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem
kapcsoljuk össze.

4.4 Linkek
Az weka.hu oldalain rengeteg utalás, ugrópont található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra,
ahol az weka.hu-nak semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos
gyakorlatra. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más
szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ilyen esetekben – ha szükségét érzik – olvassák el az oldalak
szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.
4.5 Speciális ajánlatok küldése
Regisztrációhoz kötött szolgáltatásaink esetén az új ügyfeleinknek egy első üdvözlő üzenetet küldünk,
melyben olykor fontos információkat is közlünk (például felhasználói név és jelszó megerősítése).
5.Adatbiztonság
Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra. Ezért az Ön nálunk tárolt adatait
technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezzük, hogy hatékonyan megakadályozzuk azok
harmadik fél által történő elvesztését és manipulálását. Azokat az alkalmazottainkat, akik a személyes
adatokat földolgozzák, köti az adattitkosság, annak betartása kötelezettségük. Személyes adatai
védelme érdekében ezeket az adatokat kódolt-titkosított formában továbbítjuk. Adatai hosszú távú
oltalmának biztosítására a technikai biztonsági intézkedéseinket rendszeresen ellenőrizzük, és ha
szükséges, az adott helyen érvényes technológiai szabványhoz igazítjuk. Ezek az elvek azoknál a
vállalatoknál is érvényesek, amelyek rendeléseink és instrukcióink révén adatot dolgoznak fel és
használnak.

6. Az Ön adatokkal kapcsolatos jogai
Önnek törvény biztosította joga van a nálunk kezelt személyes adataira vonatkozó tájékoztatás
kéréséhez, valamint azok módosításához, törléséhez és zároltatásához. Azok az adatok, amelyeket
jogi, törvényi vagy szerződésbeli kötelezettségből kell tárolnunk a kereskedelmi nyilvántartás
megőrzéséhez, törlés helyett zárolásra kerülnek, hogy megakadályozzuk más célra való
felhasználásukat.

7. Egyéb jogi tudnivalók
A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a GeoFF Kft.
kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A GeoFF Kft. tájékoztatja Önt, hogy weboldalainak
böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti: A GeoFF Kft. weboldalai, illetve annak
tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására
kizárólag a GeoFF Kft. jogosult. Az weka.hu logó és az weka.hu terméknevek a GeoFF Kft.
kereskedelmi védjegyei.
A GeoFF Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit
bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A
GeoFF Kft. azonban beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás
körében – Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

Az weka.hu weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül
értendő. Előfordulhat, hogy a weboldalakon a GeoFF Kft. akaratától és ráhatásától független
változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a GeoFF Kft. semmilyen
természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára,
megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk,
dokumentációk, vagy más írott anyagok tekintetében.
A GeoFF Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve
elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A GeoFF Kft. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz
való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk,
dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen
felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből,
hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért
való felelősséget a GeoFF Kft. kifejezetten kizárja.
A GeoFF Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt,
hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez az weka.hu weboldalai kapcsolódnak,
vagy amelyekre hivatkoznak.

