Frissítve: 2022.06.01.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Üdvözöljük a DroneCakes Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Pomázi út 11.,
cégjegyzékszám: 01-09-397175, adószám: 27767199-2-41) által nyújtott szolgáltatás igénybe vevői között.
Az Általános Szerződési Feltételek megismerését követően tisztában lesz azzal, hogy Ön mit várhat el tőlünk
a DRONECAKES.COM szolgáltatásainak használata során, illetve, hogy mi mit várunk el Öntől.
Ezek az Általános Szerződési Feltételek tükrözik a DRONECAKES.COM üzleti működésének módját, a
Társaságunkra vonatkozó jogszabályokat, valamint bizonyos egyéb gondolatokat. Ennek eredményeképp
ezek az Általános Szerződési Feltételek segítik meghatározni a DRONECAKES.COM Önnel való
kapcsolatát a szolgáltatásaink használatára vonatkozóan.
Engedélyt adunk Önnek szolgáltatásaink használatára, ha Ön elfogadja ezeket az Általános Szerződési
Feltételeket, amelyek azt tükrözik, hogy hogyan működik a DRONECAKES.COM mint weboldal, és miből
teszünk szert bevételekre. Amikor a „DRONECAKES.COM”, kifejezést használjuk, akkor a DroneCakes
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Pomázi út 11., cégjegyzékszám: 27767199-2-41)
és annak társult vállalkozásaira is gondolunk.
Amennyiben a DRONECAKES.COM szolgáltatásait nem magánszemélyként, hanem cég vagy más
szervezet nevében veszi igénybe, úgy a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával azt is kijelenti,
hogy a cég vagy szervezet képviseletére jogszabályok, illetve társasági határozatok szerint jogosult.
KÉRJÜK, HOGY MINDENEKELŐTT ALAPOSAN TANULMÁNYOZZA ÁT A JELEN
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET, MERT AZZAL, HOGY AZ „ELFOGADOM”
GOMBRA KATTINT, VAGY ELVÉGZI A REGISZTRÁCIÓT, VAGY HASZNÁLJA A
SZOLGÁLTATÁST, KIJELENTI, HOGY ELOLVASTA ÉS ELFOGADJA A JELEN
SZERZŐDÉST, TOVÁBBÁ JOGOSULT A JELEN FIÓK TULAJDONOSA NEVÉBEN
ELJÁRNI ÉS A JELEN SZERZŐDÉST MEGKÖTNI.
Értelmező rendelkezések
A „Fiók” a Szolgáltatásban használt fiókot jelenti.
„Bizalmas Információ” minden olyan védett adat és egyéb információ, amelyet az egyik fél a másiknak
írásban és „bizalmas” megjelöléssel ellátva ad át, vagy szóban közöl úgy, hogy öt munkanapon belül
„bizalmas” jelöléssel írásban is átadja. A Bizalmas Információk nem foglalják magukban azokat az
információkat, amelyek nyilvánosak vagy nyilvánossá válnak, már a fogadó fél birtokában vannak a másik
fél általi nyilvánosságra hozatalt megelőzően, vagy amelyeket a fogadó fél önállóan hozott létre a Bizalmas
Információk felhasználása nélkül.
Az „Ügyféladat” vagy „Dronecakes-adat” a Felhasználók azon jellemző tulajdonságaira és
tevékenységeire vonatkozó adatokat jelenti, amelyeket Önről a DRONECAKES.COM a Szolgáltatás
használatakor gyűjt, kezel vagy tárol.
A „Szolgáltatás” a DRONECAKES.COM általa a DRONECAKES.COM oldal használata során vagy
azzal összefüggésben nyújtott szolgáltatásainak összessége.
1

Frissítve: 2022.06.01.

A „Személyes adat” minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható egyénre
vonatkozik, és tartalmazhat információkat arról, hogy Ön hogyan vesz részt Szolgáltatásainkkal (pl.
eszközinformáció, IP-cím) továbbá, amelyet jogszabály annak minősít.
„Webhely” a DRONECAKES.COM és a hozzá kapcsolódó weboldalak.
A „Lekérés” olyan interakciók sorozatát jelenti, amelyek eredményeképp a rendszer adatokat küld a
Szolgáltatásnak feldolgozás céljából. Lekérések például az oldalmegtekintési lekérések és az e-kereskedelmi
lekérések. A Lekérések lehetnek a szolgáltatás különböző függvénytárak általi meghívásai, ez azonban nem
minden esetben van így (a Lekérések például eljuthatnak a Szolgáltatáshoz olyan egyéb, a Dronecakes.com
által támogatott protokollok és mechanizmusok segítségével is, amelyeket a szolgáltatás az Ön
rendelkezésére bocsát).
A „Platform főoldala” az a kezelőfelület, amelyen keresztül hozzáférhet a DRONECAKES.COM
bizonyos funkcióihoz.
A „Feldolgozó Szoftver” a DRONECAKES.COM szerveroldali szoftverét, valamint annak összes olyan
frissítését jelenti, amely elemzi az Ügyféladatokat, és létrehozza a Jelentéseket.
A „Profil” jelenti a felhasználó által létrehozott felhasználói fiókhoz tartó beállítások és kapcsolódó adatok
összességét.
Az „Adatvédelmi Irányelvek” a DRONECAKES.COM vonatkozó adatvédelmi irányelveit jelenti.
A „Jelentés” a DRONECAKES.COM oldalon megtekinthető elemzést jelenti, amely egy Profilra
vonatkozó elemzést is tartalmazhat.
A „Szerverek” bármely, a DRONECAKES.COM rendszerével kapcsolatban álló vállalkozás által
ellenőrzött szervereket jelentik, amelyek a Feldolgozó Szoftvert és az Ügyféladatokat tárolják.
Az „SDK-k” bizonyos olyan szoftverfejlesztő készleteket jelentenek, beleértve az Ön részére nyújtott
minden javítást, frissítést és bővítést, amelyeket egy alkalmazás használ, illetve amelyeket az alkalmazásba
építenek abból a célból, hogy Ügyféladatokat gyűjtsenek.
A „Szoftver” a Feldolgozó Szoftvereket, a DroneCakes saját fejlesztéseit, valamint az SDK-kat jelenti.
A „Harmadik Fél” minden olyan harmadik felet jelent, aki nem DRONECAKES.COM illetve nem
minősül Felhasználónak.
A „Felhasználók” vagy „Ügyfelek” a DRONECAKES.COM regisztrált felhasználóit jelenti.
A „Látogató” a DRONECAKES.COM oldalt előzetes regisztráció nélkül látogató személyeket jelenti.
A „Feltételek” alatt a jelen általános szerződési feltételeket kell érteni.
A” DRONE JOBS BOARD” oldal a DRONECAKES aloldala, ahol a megbízók hirdetéseket tölthetnek
fel a drón pilóták számára.
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Szolgáltatásaink
A DRONECAKES.COM egy webalkalmazás mely marketing és kereskedelmi célokat szolgál drónos
vállalkozások bemutatására és a megrendelőkkel folytatott kommunikáció elősegítésére. Szolgáltatásunkat
globálisan elérhetővé kívánjuk tenni, amelynek üzemeltetéséhez szükséges, hogy tartalmat és adatot
tároljunk és továbbítsunk akár a világ más pontjain működő adatközpontokba és rendszerekbe (ideértve az
Ön lakóhelyén/székhelyén kívüli országokat is).
A DRONECAKES.COM egy platform, amely a drónok üzleti célú felhasználásával foglalkozó
magánszemélyek és vállalkozások, illetve az ő lehetséges megrendelőik közötti kapcsolatfelvételt és
kommunikációt kívánja elősegíteni. A DRONECAKES.COM célja elősegíteni a drónok felhasználásával
feladatot végrehajtó vállalkozások hirdetéseinek összefogását, saját marketing platform létrehozását, mely a
XXI. század elvárásainak megfelelően meghatározza az ilyen jellegű cégek bemutatására alkalmas digitális
teret.
A DRONECAKES.COM saját hirdetéseivel és akcióival emeli a profilok láthatóságát a világhálón.
A „DRONE JOBS BOARD” oldal a DRONECAKES.COM szabad platformja, ahová a megrendelő az
oldal szakértőinek segítségével konkrét feladatokra kérhet ajánlatokat. Az ajánlattétel nem kötelező érvényű.
A DRONECAKES.COM vállalja, hogy minden beérkezett ajánlatról tájékoztatja a megrendelőt kivéve
abban az esetben, ha a szakmai elbírálásra (egyedi esetekben) a hirdető megbízást kap.
A „DRONE JOBS BOARD” használata:
1. A DRONE JOBS BOARD oldalt a felhasználok ENTERPRISE előfizetéssel használhatják.
2. A megrendelő megbízza a DRONECAKES.COM szakértőjét a hirdetés kihelyezésével. Az új
feladat kihelyezéséről a felhasználókat a DRONECAKES.COM levélben értesíti, kivéve azokat,
akik erről a lehetőségről előzetesen leiratkoztak.
3. A szakértői szolgáltatás díja egyedileg kerül meghatározásra.
4. Meghatározásra kerül az ajánlattétel legkorábbi és legkésőbbi időpontja.
5. Rögzítjük az ajánlattétellel érintett feladat releváns adatait, valamint besoroljuk a
KREATÍV/AGRÁR/MAPPING/EGYÉB főcsoportok közé.
6. Megnyílik az ajánlattételi fázis, a drónszolgáltatók megismerik a feladatokat és megteszik ajánlatukat.
7. Az ajánlat tételt követően a felhasználók levélben kapnak tájékoztatást.
8. Az ajánlattételi fázist értékelési fázis követi, melyben a hirdető vagy a DRONCAKES.COM
szakértői áttanulmányozhatják a határidő lejártáig beérkezett ajánlatokat és felveszik a kapcsolatot
a felhasználókkal. A döntéshozatalhoz az Ügyféladatok felhasználásra kerülnek.
9. FONTOS: A kapcsolatfelvétel vagy a munkára való alkalmasság nem jelenti azt, hogy a felhasználó
a feladatot elnyerte. A megrendelőnek ebben a szakaszban semmilyen anyagi követelés esetén sem
kell helytállni.
10. Amennyiben a felhasználó elnyeri a munkát a kiválasztási folyamat végén a felek
megállapodást/szerződést köthetnek.
11. A szerződéskötést folyamata és az azt követő teljesítés a felek között az érintett ország vagy
országok joghatósága alatt zajlik. A DRONECAKES.COM semmilyen módon nem felel az érintett
felek között létrejött szerződés alaki és tartalmi elemeiért, a felek közötti jogviszonynak semmilyen
módon sem részese. A DRONECAKES. COM nem vállal felelősséget a hibás hirdetésekért az
esetleges hibás fordításokért, vagy egyéb tárgyi tévedésekért, mivel a konkrét feladat egyeztetése
minden esetben a megrendelő és vállalkozó feladata.
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12. Az elkészített képek és videók feltöltése egy meghatározott weblinkre történik. A felhasználó díja
az általa megadott számlaszámra történő utalással kerül rendezésre.
Önnek felhasználóként lehetősége van a regisztrált felhasználók közötti keresésre, a felhasználók szűrésére.
A keresés folyamata: A vállalkozásokat, szolgáltatókat olyan kritériumok alapján keresheti, mint a
szolgáltatás típusa, a lokáció, a hirdetések, valamint a népszerűség. Szűrőket is használhat a keresési
eredmények finomításához. A keresési eredmények a kereséshez való relevanciájukon és egyéb
kritériumokon alapulnak. A relevancia olyan tényezőket vesz figyelembe, mint az helyszínre vonulás ára, a
rendelkezésre állás, a vélemények, a korábbi feladatok és a mentett hirdetések, a szolgáltatásra vonatkozó
követelmények.
A DRONECAKES.COM nem részes fele a megrendelők és a szolgáltatók között megkötött
szerződéseknek, a DRONECAKES.COM nem nyújt magán-munkaközvetítést, nem munkaügyi központ,
nem végez munkaközvetítői tevékenységet, továbbá semmilyen módon nem vesz részt a felek egymás
közötti jogvitájában, ennek megfelelően semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a
megrendelők és szolgáltatók közötti szerződések, megállapodások létrejöttével, teljesítésével,
megszűnésével, azok díjának rendezésével kapcsolatosan.
A DRONECAKES.COM nem vállal semmilyen kötelezettséget azzal kapcsolatosan, hogy az általa használt
számítógépes programok a keresési találatokat milyen sorrendben vagy elgondolás szerint jelenítik meg az
Ön profilját.
A DRONECAKES.COM nem irányítja és nem ellenőrzi az Ön szolgáltatását, és Ön tisztában van azzal,
hogy az Ön teljes mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy nyújtja vagy kéri -e és mikor, milyen áron és milyen
feltételekkel a szolgáltatást.
A DRONECAKES.COM nem vállal felelősséget és nem garantálja egyetlen Felhasználó, hirdető vagy
harmadik fél létezését, magatartását, teljesítményét, biztonságát, minőségét, jogszerűségét, rendelkezésre
állását vagy alkalmasságát.
A DRONECAKES.COM nem vállal felelősséget az internet, a telekommunikációs infrastruktúra vagy a
DRONECAKES.COM által használt API-k és külső szolgáltatások (pl. Firebase, Stripe) olyan
kimaradásaiért vagy zavaraiért, amelyek rajtunk kívül esnek, és a DRONECAKES.COM elérhetőségének
megszakítását okozhatják. A DRONECAKES.COM ideiglenesen és a Felhasználók jogos érdekeinek
figyelembevételével (pl. előzetes értesítéssel) korlátozhatja az DRONECAKES.COM vagy annak egyes
funkcióinak elérhetőségét, ha ez a kapacitáskorlátok, szervereink biztonsága vagy integritása miatt, vagy
olyan karbantartási intézkedések végrehajtása érdekében szükséges, amelyek biztosítják a
DRONECAKES.COM megfelelő vagy jobb működését.
A szükséges karbantartások és új fejlesztések beépítése szintén eredményezheti, hogy a rendszer időszakosan
nem elérhető. Az ilyen okból történő rendszerleállás legfeljebb a teljes éves időtartam 1%-át érinti.
Amennyiben a DRONECAKES.COM működésében hibát észlel, úgy kérjük, hogy azt mielőbb jelezze a
számunkra, hogy megkezdhessük annak elhárítását.
A DRONECAKES.COM az oldalon töltött tevékenységét nyomon követi, amelyből statisztikákat,
elemzéseket és Jelentéseket készít, amelyeket saját üzleti döntése szerint értékesít vagy használ fel. Ennek
során a DRONECAKES.COM a vonatkozó adatvédelmi szabályozás szerint jár el.
Hirdetőként és felhasználóként Ön felelős a vonatkozó törvények szerinti azon kötelezettségeinek
meghatározásáért és teljesítéséért, hogy jelentse, beszedje, átutalja vagy az árába beleszámítsa a vonatkozó
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áfát vagy egyéb közvetett adót, használati adót, légtér igénylés díjait, jövedelemadót vagy egyéb adót vagy
díjakat.
A DRONECAKES.COM egyes részei lehetővé teszik, hogy visszajelzést, szöveget, fényképeket, hangot,
videót, információkat és egyéb tartalmat küldjön. Tartalom bármilyen formában és eszközzel történő
biztosításával Ön nem kizárólagos, világméretű, jogdíjmentes, tovább engedélyezhető és átruházható
engedélyt ad a DRONECAKES.COM részére tartalomhoz történő hozzáférésre, annak felhasználására,
tárolására, másolására, módosítására, származékos művek készítésére, terjesztésére, közzétételére,
továbbítására, streamelésére, sugárzására, és bármilyen módon történő felhasználására.
A tartalom feltöltésével Ön vállalja, hogy a feltöltött tartalom minden szerzői és felhasználási jogával
rendelkezik, a feltöltésre jogszerűen kerül sor, azzal jogszabályt, vagy harmadik személyek jogait, védett jogos
érdekeit nem sérti.
A Felhasználó ingyenesen, kártya adatainak megadása nélkül jogosult profilt létrehozni melyet korlátlan ideig
fenntarthat. Az ingyenes profil sosem nyújt teljes szolgáltatást.
A Felhasználók a regisztráció során két különböző csomag közül választhatnak: Standard és Enterpise. Az
egyes csomagokhoz eltérő szolgáltatások társulnak az alábbiak szerint:
A Standard választása esetén a Felhasználó jogosult:
−

Regisztrációra bankkártya megadásával,

−

profil létrehozására a Fiókban, annak feltöltésére adatokkal / szabadon adhat meg vállalati
adatokat, elérhetőségeket,

−

a vállalkozása bemutatására, marketing céljainak elérésére használhatja az oldalt,

−

saját drónos vállalkozásának hirdetésére,

−

partnervállalkozások meghívására, keresésére

−

referencia munkák feltöltésére, felhasznált eszközök bemutatására

−

A DRONECAKES.COM által a programon belül végzett SEO optimalizálás által
hatékonyabban megjelenni az internetes keresések során,

−

Megismerni a drónos piac újdonságait,

−

Részt venni a DRONECAKES.COM partnerségi programjaiban, nyereményjátékaiban,

−

A saját drónos vállalkozásának eredményeinek megjelenítésre,

−

a regisztrált vállalkozások közötti összehasonlításokban részt venni,

−

kapcsolatot teremteni a megrendelőkkel,

−

statisztikák analitikák megismerésére és felhasználására

A Enterprise csomag lehetőséget ad a Standard csomag valamennyi szolgáltatásának használatára továbbá:
−

részletes statisztikák és analitikák megismerésére,

−

működési területén bekövetkezett változásokról történő értesítésre,

−

megváltozott gazdasági környezetről történő értesítésre,
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−

a DRONECAKES.COM oldalon kiemelt hirdetési felület igénybevételére

−

DRONE JOBS BOARD felületen ajánlat adásra

A DRONECAKES.COM a Felhasználókat azok tevékenysége alapján kategóriánkként tartja nyilván
(EDUCATION, SURVEY AND MAPPING, AGRICULTURAL, CREATIVE, SERVICE, OTHER). A
választható kategóriákat a DRONECAKES.COM jelöli ki és a Felhasználóknak a regisztráció során kell
megjelölniük, hogy a vállalkozásuk profilja melyikbe illik bele legjobban. Az ingyenes csomag választásakor
legfeljebb egy-, a Standard- csomag esetén legfeljebb kettő-, míg a Enterprise csomag választásakor
bármennyi kategória megjelölhető.

A használatra vonatkozó szabályok
Bizonyos feltételek mellett lehetősége van arra, hogy a regisztrált felhasználókat véleményezze.
Véleményének pontosnak kell lennie, és nem tartalmazhat olyan diszkriminatív, sértő, rágalmazó vagy egyéb
nyelvezetet, amely sérti tartalmi irányelveinket vagy véleményezési irányelveinket.
Kérjük, hogy a DRONECAKES.COM használata során feltétlenül tartsa be az alábbi szabályokat:
-

Cselekedjen feddhetetlenül, és bánjon tisztelettel másokkal.

-

Ne állítson valótlant, ne vezessen félre másokat, és ne használjon valótlan adatokat.

-

Legyen udvarias és tiszteletteljes, amikor másokkal kommunikál vagy interakcióba lép. Kövesse az
EU megkülönböztetésmentességi irányelveit, és ne diszkrimináljon vagy zaklasson másokat.

-

Ne törje fel, ne fejtse át, ne veszélyeztesse fel vagy ne károsítsa a DRONECAKES.COM rendszerét.
Ne használjon botokat, feltérképező robotokat, más automatizált eszközöket adatok vagy egyéb
tartalom eléréséhez vagy gyűjtéséhez vagy más módon történő interakcióhoz. Ne törje fel vagy ne
kísérelje meg más módon megkerülni a rendszer vagy a tartalom védelmére használt biztonsági vagy
technológiai intézkedéseket. Ne hatástalanítsa, szedje szét vagy fejtse vissza a
DRONECAKES.COM biztosításához használt szoftvereket vagy hardvereket.

-

Ne tanúsítson olyan tevékenységet, amely károsíthatja vagy hátrányosan befolyásolhatja az
DRONECAKES.COM teljesítményét vagy megfelelő működését. A DRONECAKES.COM-ot
csak a jelen feltételeknek megfelelően, jóhiszeműen és tisztességesen használja. A
DRONECAKES.COM-on keresztül elérhető tartalmat csak akkor használhatja fel, ha a
DRONECAKES.COM felhasználójaként jogosult arra.

-

Ne használja a más által feltöltött tartalmat, kivéve, ha rendelkezik a tartalomtulajdonos
engedélyével, vagy ha a felhasználás a jelen feltételekben vagy más, velünk kötött szerződésben
engedélyezésre kerül.

-

Ne vegyen részt olyan gyakorlatban, amelynek célja a keresési algoritmusunk manipulálása.

-

Ne használja, másolja, jelenítse meg, tükrözze a DRONECAKES.COM rendszerét, semmilyen
azon elérhető tartalmat, semmilyen DRONECAKES.COM márkajelzést, védjegyet,
oldalelrendezést vagy tervet a DRONECAKES.COM engedélye nélkül.

-

Ne használjon és ne regisztráljon olyan domain nevet, közösségi média azonosítót, kereskedelmi
nevet, védjegyet, márkanevet, logót vagy más forrásazonosítót, amely összetéveszthető az
DRONECAKES.COM márkanévvel.
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-

Ne kínáljon olyan szolgáltatásokat, amellyel megszegi az Önre vonatkozó jogszabályokat vagy
megállapodásokat.

-

Tartsa tiszteletben jogi kötelezettségeit. Ismerje meg és kövesse az Önre vonatkozó törvényeket,
beleértve a magánélet védelmére, az adatvédelemre és a drónhasználatra és az adózásra vonatkozó
szabályokat.

Amennyiben megadja nekünk valaki más személyes adatait, akkor:
(a) ezt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell megtennie,
(b) felhatalmazást kell kapnia erre, és
(c) felhatalmazást kell adnia számunkra az adatok feldolgozására az Adatvédelmi szabályzatunk értelmében.
Olvassa el és kövesse feltételeinket, irányelveinket és szabványainkat.
Személyes adatok gyűjtése
Személyes adatok, amelyeket Önről gyűjtünk
Személyes adat minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható egyénre vonatkozik, és
tartalmazhat információkat arról, hogy Ön hogyan vesz részt Szolgáltatásainkkal (pl. eszközinformáció, IPcím). Sok esetben az Ön által Szolgáltatásainkon keresztül közvetlenül nekünk megadott Személyes adatok
nyilvánvalóak lesznek abból a kontextusból, amelyben az adatokat megadja:
- Amikor webhelyünkön Fiókot regisztrál, gyűjtjük az Ön teljes nevét, e-mail címét és bejelentkezési
adatait.
- Amikor kitölti online űrlapunkat, hogy regisztrálhassuk az oldalra, elkérjük az Ön nevét,
elérhetőségi adatait, országát és a Szolgáltatásaink iránti érdeklődésére vonatkozó egyéb
információkat.
- Amikor felhatalmaz minket arra, hogy az adatokat tároljunk Önről, gyűjtjük az Ön nevét és
elérhetőségeit.
- Amikor válaszol e-mailekre vagy felmérésekre, összegyűjtjük az Ön e-mail címét, nevét és minden
egyéb olyan információt, amelyet úgy dönt, hogy belefoglalja e-mailjeibe vagy válaszaiba. Ha
telefonon keres meg minket, akkor összegyűjtjük a hívásához használt telefonszámot, valamint a
hívás során esetlegesen megadott egyéb információkat. Ha Ön Felhasználó vagy Ügyfél, amikor
kapcsolatba lép velünk, további információkat gyűjthetünk személyazonosságának ellenőrzése
érdekében.
- Ha Ön Felhasználó, meg kell adnia kapcsolattartási adatait, például nevét, postai címét,
telefonszámát és e-mail címét. A velünk fennálló üzleti kapcsolat részeként pénzügyi és személyes
adatokat is gyűjthetünk Önről, például születési dátumát és az Önhöz és szervezetéhez kapcsolódó
kormányzati azonosítóit (például társadalombiztosítási számát, adószámát vagy munkáltatói
azonosító számát).
- A Felhasználói csalásfigyelési, megelőzési, felderítési és megfelelőségi tevékenységei kapcsán a
következő forrásokból kapunk személyazonosságokat:
o Az Ügyfelektől (beleértve az eszközökön keresztül (pl. IP-címek)) is, amelyek az
Ügyfelekhez kapcsolódnak.
o A Felhasználóktól magukról és ügyfeleikről, beleértve a Szolgáltatásainkon keresztül
gyűjtött adatokat is.
o Üzleti partnereinktől, pénzügyi szolgáltatóinktól, személyazonosság-ellenőrző
szolgáltatásainktól és nyilvánosan elérhető forrásainktól.
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Ezek a személyes adatok (pl. név, cím, telefonszám, ország) segítenek a személyazonosság megerősítésében
és a csalások megelőzésében. A fentieken túl egyéb eszközöket (szoftvereket) is használhatunk az Ügyfél és
a Stripe Felhasználó közötti tranzakciós kísérlethez kapcsolódó csalási kockázat felmérésére.
Dönthet úgy is, hogy más módokon is eljuttat nekünk információkat, beleértve: (i) marketing vagy egyéb
kommunikációra válaszul, (ii) közösségi médián vagy online fórumokon, (iii) ajánlatban, programban vagy
promócióban való részvétel útján, (iv) velünk fennálló tényleges vagy potenciális üzleti kapcsolattal
kapcsolatban, vagy (v) névjegykártya vagy elérhetőségi adatainak megadásával kereskedelmi bemutatókkal
vagy egyéb eseményekkel kapcsolatban.
Cookie-k
Oldalaink cookie-kat és egyéb technológiákat használnak. Ezek a technológiák információkat rögzítenek
Önről, többek között:
-

Böngésző- és eszközadatok, például IP-cím, eszköztípus, operációs rendszer és internetböngésző
típusa, képernyőfelbontás, operációs rendszer neve és verziója, eszköz gyártója és modellje, nyelve,
beépülő moduljai, kiegészítői és Webhelyek nyelvi verziója.

-

Használati adatok, mint például a DRONECAKES.COM oldalon eltöltött idő, a meglátogatott
oldalak, a kattintott linkek, a nyelvi beállítások, valamint azon oldalak, amelyek webhelyeinkre
vezették vagy irányították Önt.

Szabálysértések jelentése
Ha úgy gondolja, hogy egy tag, adatlap vagy tartalom egy személy vagy vagyontárgyak sérülésének
közvetlen veszélyét hordozza magában, azonnal lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal, és jelezze
a DRONECAKES.COM felé. Ezen túlmenően, ha úgy gondolja, hogy egy tag, adatlap vagy
tartalom megsértette a szabályzatunkat vagy elveinket kérjük jelentse aggályait
DRONECAKES.COM részére. Ha problémát jelentett a helyi hatóságoknak, a
DRONECAKES.COM kérheti a jelentés másolatát. A törvény által előírt esetek kivételével
semmilyen bejelentésre nem vagyunk kötelesek intézkedni. Társaságunkra és dolgozóinkra az
Európai Unió és Magyarország jogszabályai érvényesek.

Szerzői jogi értesítések
Ha úgy gondolja, hogy a DRONECAKES.COM oldalon található tartalmak sértik a szerzői
jogokat, kérjük haladéktalanul jelezze.
Felmondás, felfüggesztés és egyéb intézkedések
Időtartam. Az Ön és az DRONECAKES.COM között létrejött, a jelen Feltételekben szereplő megállapodás
mindaddig érvényben marad, amíg valamelyik fél meg nem szünteti a szerződést a jelen Feltételekkel
összhangban.
Felmondás:
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Ezt a szerződést bármikor, indoklás nélkül felmondhatja Fiókja törlésével. Amennyiben a szerződést emailben mondja fel, úgy a Fiókját DRONECAKES.COM további értesítés nélkül törli. A
DRONECAKES.COM bármilyen okból, indoklás nélkül felmondhatja ezt a megállapodást, értesíti Önt emailben, vagy bármilyen más, a fiókjához megadott kapcsolatfelvételi módon. A DRONECAKES.COM
ezenkívül azonnal és előzetes értesítés nélkül felmondhatja ezt a megállapodást, és megszüntetheti az
DRONECAKES.COM rendszerhez való hozzáférést, ha
-

Ön lényegesen megsérti ezeket a Feltételeket vagy a DRONECAKES.COM bármely más, kötelező
érvényű szabályzatát,

-

megsérti a vonatkozó jogszabályi előírásokat,

-

amennyiben ilyen intézkedés szükséges DRONECAKES.COM, tagjai vagy harmadik felek
személyes biztonsága érdekében,

-

az Ön fiókja több mint két éve inaktív,

-

a módosított Általános Szerződési Feltételek nem kerülnek elfogadásra,

-

amennyiben a Fiókjában a következő tartalmak bármelyike megjelenik: szexuális tartalom,
pornográfia, pedofília, terrorizmus, pénzmosás, emberkereskedelem, csempészet, adathalászat,
szélsőséges politikai tartalom, továbbá bármilyen olyan tartalom, amely a DRONECAKES.COM
megítélése szerint jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütközik vagy nem áll összhangban a
DRONECAKES.COM, mint platform céljaival.

Kifogás:
Ha a DRONECAKES.COM meghozza a jelen fenti szakaszban leírt intézkedések bármelyikét, kifogással
élhet a döntés ellen, ha kapcsolatba lép ügyfélszolgálatunkkal. A kifogásban kérjük részletesen adja elő az
érveit észrevételeit, amelyeket mielőbb részletesen megvizsgálunk, és annak alapján döntünk arról, hogy az
intézkedés visszavonjuk vagy azt fenntartjuk.
Ha a jelen Szerződés bármilyen okból megszűnik, azzal a DRONECAKES.COM megszünteti a Szolgáltatás
nyújtását, Ön pedig nem férhet hozzá a Szolgáltatáshoz. Ha a jelen Szerződés bármilyen okból megszűnik,
(a) Ön nem jogosult semmilyen használati vagy egyéb díj visszakövetelésére, illetve nem jogosult ilyen
visszatérítésre; és (b) a Szolgáltatással kapcsolatban fennálló minden tartozás a megszűnés napján azonnal
esedékessé és teljes mértékben kifizetendővé válik; valamint (c) a továbbiakban nem lesznek hozzáférhetők
az Ön számára a felhasználói fiók adatai.
Feltételek módosítása:
A DRONECAKES.COM bármikor módosíthatja ezeket a feltételeket. Amikor módosítjuk ezeket a
Feltételeket, közzétesszük a felülvizsgált Feltételeket a DRONECAKES.COM oldalán, és frissítjük a
„Utolsó frissítés” dátumát a jelen Feltételek tetején. Amennyiben a Feltételek módosításra kerülnek, úgy
erről rendszer üzenet formájában és belépéskor értesítjük a felhasználót. Amennyiben továbbra is használni
kívánja a DRONECAKES.COM-ot, úgy kérjük a fogadja el a módosítást. Amennyiben a módosított Feltétel
nem kerül elfogadásra, úgy a DRONECAKES.COM a Fiókját minden további értesítés nélkül megszünteti.

Igénybe vehető díjcsomagok
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Az DRONECAKES.COM felhasználása a Látogatók számára díjmentes, valamint létrehozhatóak ingyenes
felhasználói profilok melyek nem nyújtanak teljes hozzáférést a szolgáltatásokhoz.
Az oldal a Felhasználók részére előzetes regisztráció és díjfizetés mellett vehető igénybe. A Felhasználók a
regisztráció során két különböző díj csomag közül választhatnak.
Standard csomag díja: EUR 16.99/hó vagy EUR 186.89
Enterprise csomag díja: EUR 18.99/hóvagy EUR 208.89
Ha másképp nem jelöljük, minden díjat EUR-ben tüntetünk fel. A jelen Szerződés megszűnésekor a ki nem
fizetett díjak azonnal esedékessé válnak és megfizetendők, továbbá a DRONECAKES.COM-ot terhelő
behajtási költségek (beleértve az ügyvédi díjakat) hozzáadódnak a tartozás összegéhez, és ezt az Ön
DRONECAKES.COM Fiókjához rendelt bankkártyára vagy egyéb fizetési eszközre vagy módra
terhelhetjük.
A díjak megfizetése során Magyarország jogszabályai, adózási szabályai és adókulcsai érvényesek. A díja a
regisztráció során megadott bankkártyáról automatikusan levonásra kerülnek. Lehetőséget biztosítunk
Önnek kupon kódok megadására a regisztráció során melyek 3 hónap díjmentességet biztosítanak.
A díj megfizetése a Stripe rendszerén keresztül történik, a DRONECAKES.COM elektronikus úton juttatja
el a számlát a Felhasználó részére. A Stripe használatával elfogadja annak mindenkor hatályos szabályzatait
is, amelyek az alábbi linken érhetőek el:
https://stripe.com/privacy

Fiók, jelszó, biztonság
A Szolgáltatásra való regisztráláshoz el kell végeznie a regisztrációs eljárást, amelynek során pontosan és
hiánytalanul – a regisztrációs űrlap által kért módon – meg kell adnia a DRONECAKES.COM részére az
aktuális adatait, többek között e-mail-címét (felhasználónevét) és jelszavát. Ön köteles megvédeni a saját
jelszavait, és teljes körű felelősséggel tartozik a fiókjának Ön vagy harmadik fél által történő használatáért.
A Fiókjában történő bármely és minden tevékenységért kizárólag Ön a felelős. Ön vállalja, hogy azonnal
értesíti a DRONECAKES.COM-t, ha tudomást szerez arról, hogy engedély nélkül használták a Fiókját, vagy
a biztonság más módon sérült. A DRONECAKES.COM kapcsolt vállalkozásainak ügyfélszolgálati
munkatársai időről időre bejelentkezhetnek a Szolgáltatásba, karbantartása céljából, beleértve azt is, hogy
segítséget nyújtsanak Önnek technikai vagy számlázási kérdésekben.
Amennyiben a felhasználói fiókját Google, Facebook, Twitter vagy Yahoo használatával regisztrálja, úgy
tudomásul veszi, hogy ezen cégek vonatkozó szabályozásai is irányadóak lesznek Önre, ezért kérjük, hogy
ezeket is alaposan tanulmányozza át.
A Fiókban rögzített adatokért a Fiók tulajdonosa felel, kijelenti, hogy az ott rögzített adatok megfelelnek a
valóságnak.
A DRONECAKES.COM számos funkciójának eléréséhez és használatához Fiókot kell regisztrálnia. Ön
kijelenti és szavatolja, hogy a hazájának törvényei, a lakóhelye vagy bármely más vonatkozó joghatóság
értelmében Önt nem tiltják a DRONECAKES.COM használatától. A regisztráció során pontos, aktuális és
teljes információkat kell megadnia, és fiókadatait naprakészen kell tartania. Ön felelős a Fiók hitelesítő
adatainak bizalmas kezeléséért és biztonságáért, és nem fedheti fel hitelesítő adatait harmadik félnek.
Azonnal értesítenie kell az DRONECAKES.COM -t, ha azt gyanítja, hogy a hitelesítő adatait elvesztették,
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ellopták, vagy a Fiókját más módon feltörték. Ön felelős a DRONECAKES.COM Fiókon keresztül végzett
tevékenységekért, továbbá, ha az ilyen tevékenységeket nem Ön engedélyezte, de más módon nem
akadályozta meg (például a jogosulatlan használat vagy a hitelesítő adatok elvesztésének bejelentésének
elmulasztása).
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a DRONECAKES.COM a vonatkozó adatvédelmi és egyéb
jogszabályokkal összhangban kezeli és védi a személyes adatokat a Szolgáltatás igénybevétele során. Az
adatok kezelése és továbbítása az adatszolgáltatók hozzájárulása alapján, valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt rendelkezések
szerint történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokat külön adatvédelmi tájékoztató tartalmazza, amely
elérhető a www.dronecakes.com oldalon.
A jogi megfelelőség
A hatályos jogi szabályozásnak megfelelően a DRONECAKES.COM az alábbiakról tájékoztatja
-

a jelen Feltételek és annak esetleges későbbi módosításai a Webhelyen elérhetőek lesznek,
azonban javasoljuk, hogy azt töltse le a számítógépére, vagy nyomtassa ki és őrizze meg.
jelen szerződés nyelve a magyar, amennyiben a jelen Feltételek magyar és esetleges valamely
idegen nyelvű változata között eltérés lenne, úgy vita esetén a magyar változat az irányadó.
a DRONECAKES.COM honlapon található valamennyi arculati elem, feltöltött adat vagy
információ a DRONECAKES.COM tulajdonát képezi.

Az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos tudnivalók
A DRONECAKES.COM felhívja a figyelmet, hogy a jelen általános szerződési feltételek időről időre
változhatnak. Éppen ezért a DRONECAKES.COM kéri, hogy rendszeresen tekintse meg a jelen általános
szerződési feltételeket. Az általános szerződési feltételek módosításáról szóló értesítéseket a
DRONECAKES.COM oldalon tesszük közzé. Az esetleges változások során a vonatkozó jogszabályi
előírásokat betartjuk.
Az esetleges módosítások nem visszamenőleges hatályúak és leghamarabb 15 (tizenöt) nappal a
közzétételüket követően lépnek hatályba.

Amennyiben bármely személy nem tesz eleget a jelen Feltételekben foglaltaknak, és a
DRONECAKES.COM nem teszi meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, az semmiképpen sem
értelmezhető úgy, hogy a DRONECAKES.COM lemondana bármilyen, a jelen szerződésből, jogszabályból
vagy bírósági gyakorlatból fakadóan bármely őt megillető jogáról.
Jogviták
A DRONECAKES.COM által nyújtott szolgáltatás a magyar jog hatálya alá tartozik és arra Magyarország
jogszabályai alkalmazandóak minden olyan esetben, amikor valamely magasabb szintű norma nem zárja ki
azok alkalmazhatóságát. Jogvita esetén annak elbírálására a DRONECAKES.COM üzemeltetőjének (lásd a
jelen Feltételek első bekezdésében) székhelye szerint illetékes Törvényszéknek, illetve a Budai Központi
Kerületi Bíróságnak van kizárólagos hatásköre
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Titoktartás
Kérjük, hogy minden, a DRONECAKES.COM használatával összefüggésben tudomására jutott új
elgondolást, megoldást, illetőleg vagyoni értékű gazdasági, műszaki és szervezési ismeretet csak a
DRONECAKES.COM használata során, a DRONECAKES.COM üzleti, gazdasági érdekeit szem előtt
tartva használjon fel.
Az így szerzett ismereteket kérjük határidő nélkül kiemelt üzleti titokként kezelni, és biztosítani, hogy azokról
illetéktelen harmadik személyek ne szerezhessenek tudomást. Ezen információkat a kívülálló személlyel csak
a DRONECAKES.COM kifejezett írásbeli hozzájárulása mellett közölheti, kivéve azon eseteket, amikor az
információk kiadására jogszabály alapján köteles. Amennyiben bármely hatóság megkeresése alapján a jelen
fejezet hatálya alá tartozó információ kiadása válik szükségessé, úgy a megkeresés tényéről 3 munkanapon
belül köteles tájékoztatni a DRONECAKES.COM -ot.
Felek egymás jó hírnevét a jelen szerződés időtartama alatt és annak megszűnését követően is szem előtt
tartják és tartózkodnak minden olyan magatartás tanúsításától, amely a másik felet ebben sértené.
Vegyes rendelkezések
Ha a DRONECAKES.COM-ot valamely, ésszerű befolyásán túlmenő ok hátráltatja, késlelteti vagy
akadályozza a jelen Szerződés teljesítésében, akkor a DRONECAKES.COM ennek megfelelően mentesül
a teljesítési kötelezettsége alól (vis maior).
A DRONECAKES.COM használatra az EU-s exportkorlátozásai érvényesek, és tilos a
DRONECAKES.COM exportálása a szállítási tilalom alá eső országok vagy személyek részére vagy a
DRONECAKES.COM használata a szállítási tilalom alá eső országok vagy személyek által.
Antikorrupciós klauzula
Amennyiben DRONECAKES.COM használata során nem saját nevében, hanem valamely cég vagy
szervezet nevében jár el, úgy kijelenti, hogy a megbízás keretében végzett feladatok ellátásában közreműködő
munkavállalóit a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő munkaszerződéssel, bejelentett módon
foglalkoztatja, a munkavégzéshez szükséges jogosítványokkal, engedélyekkel, képesítésekkel, egészségügyi
könyvvel, hatósági élelmiszerszállítási engedéllyel és minden egyéb a fuvarozáshoz szükséges
dokumentummal rendelkeznek. Fuvarozó tudomásul veszi, hogy valamennyi a munkaviszonnyal
kapcsolatos bármely hatályos jogszabály, EU-norma és előírás megszegéséért kizárólag ő tartozik
felelősséggel.
Ön köteles a korrupció elkerülése érdekében minden szükséges és megfelelő intézkedést megtenni. és
kötelezettséget vállal arra, hogy sem tulajdonosai, ügyvezetői, munkatársai, sem harmadik személy révén akár közvetlenül, akár közvetett módon - a DRONECAKES.COM munkavállalóinak, telephelyvezetőinek,
ügyvezetőinek, tulajdonosainak beleértve ezen személyekre tekintettel másnak, semmilyen juttatást, jogtalan
előnyt nem ajánl, ígér vagy nyújt.
Budapest, 2022.06.01.
______________________
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