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Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a BP-GRILLMIX '17 KFT. (Cím: 6724 

Szeged, Bakay Nándor utca 29., Adószám: 26130918-2-06) a továbbiakban vállalkozó és a 

Codemakers Kft által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybe vevő (az a 

természetes, illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe)  a továbbiakban ügyfél jogait és 

kötelezettségeit tartalmazza. 

 

A vállalkozó, mint a grillgyar.hu tulajdonosa és üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán 

keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, 

különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

1992. évi LXIII. rendelkezéseire, valamint tiszteletben tartja az oldal látogatóinak, és a leadott 

megrendelésen keresztül megszerzett személyes és bizalmas információit. Valamennyi adatot 

és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez, 

valamint saját célú kutatás illetve statisztika készítéséhez használja fel.  

A vállalkozó a megszerzett adatokat csak személyesen kezeli azokat 3. fél számára nem adja ki. 

 
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 

jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: * 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok 

védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény); 

* 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról; * 

továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet; * 1998. évi XIX. 

törvény – a büntetőeljárásról (a továbbiakban Be.); * 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a 

közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény); * 2001. évi 

CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.  

 

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel 

(érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

 

A rendelés leadásával az ügyfél a fentiek tudomásul vételével hozzájárul adatainak a Vállalkozó 

általi kezeléséhez.  
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A megrendelés lépései: 

1. A megrendelni kívánt termékeket az ügyfél a kosárhoz adja 

2. A kosár funkció megnyitását követően a megrendelt termékek ellenőrzése a következő 

lépés. 

3. Ezt követően szükséges megadni a következő adatokat a megrendeléshez és a 

kiszállításhoz. A rendszerben nincs szükség regisztrációra, csak a rendeléshez szükséges 

adatok megadására. 

 

- Megrendel neve 

- Megrendelő címe 

- Megrendelő telefonszáma 

- Megrendelő e-mail címe 

- Számlázási név, cím, adószám (nem kötelező adatok) 

- Szállítási mód 

- Fizetési mód 

 

A rendszer lehetőséget biztosít a megadott adatok kliensen történő tárolására, mely 60 nap után 

automatikusan törlődik a böngésző tárjából kivéve, ha a 60 nap alatt újabb rendelés leadás 

történik és az adatok megjegyzése jelölőnégyzet kitöltésre kerül. 

Amennyiben az érintett jelölőnégyzet nem kerül kijelölésre úgy az adatok a rendelés leadását 

követően törlődnek a böngésző átmeneti tárából. 

 

4. A megrendelés véglegesítését követően a rendelésről a vállalkozó és az ügyfél e-mailen 

értesítést kap. 

5. A leadott megrendelést a vállalkozó a c-Order rendelés kezelő rendszerében fogadja, 

melyről e-mailértesítést küld az ügyfél részére. 

6. A visszaigazoló e-mail megérkezésével a vállalkozó vállalja, hogy a szolgáltatási területén 

az esetleges szállítási díjak ellenében a rendelt terméket kiszállítja. 

7. A szállítási idő bizonyos esetekben meghaladhatja a 60 percet is. 

8. A rendelés végleges, amennyiben az ügyfél megkapja a visszaigazoló e-mailt. 

9. A rendelés átvételéig az ügyfélnek elállási joga van. Az elállásról minél előbb értesíteni 

szükséges a vállalkozót. 
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Problémák, reakciók és elállás a következő csatornákon lehetséges: 

Telefon: +36 70 679 5722 

E-mail: rendeles@grillgyar.hu 

Személyesen: Szeged, Bakay Nándor utca 29. 

 

GDPR nyilatkozat elérhető: https://grillgyar.hu/doc/GDPR_tajekoztato_GRILLGYAR.pdf 

További adatvédelmi nyilatkozat elérhető: https://grillgyar.hu/doc/adatvedelem.pdf 
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