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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

PAPÍR ALAPÚ HATÁROZOTT ÉS HATÁROZATLAN IDEJŰ  
BÉRLETI SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN 

 
Név: Pénztárgépnagyker.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely:  1043 Budapest, Berda József utca 54. VIII. emelet 46. 
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-975886 
Adószám: 23736072-2-41 
Képviseli: Farkasné Nosza Nóra ügyvezető önállóan 

a jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) mentén, valamint a kapcsolódó bérleti szerződésekben foglaltak mellett adja 
bérbe a tulajdonát képező pénztárgépeket. 
 
I. Definíciók 
1. Bérbeadó: Bérbeadónak a fent megjelölt Pénztárgépnagyker.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 1043 Budapest, Berda József utca 54. VIII. emelet 46., cégjegyzékszám: Cg.01-09-975886, adószám: 23736072-2-41) minősül 
a jelen ÁSZF vonatkozásában (továbbiakban: „Bérbeadó”). 
 

2. Bérleti szerződés: a Bérbeadó, a Bérlő, valamint a Képviseletre jogosult, mint kezes között megkötésre kerülő szerződés, amely az 
ÁSZF-el együttesen tartalmazza a Bérbeadó, a Bérlő és a Képviseletre jogosult, mint kezes között létrejövő jogviszony részleteit 
(továbbiakban: „Bérleti szerződés”). 
 

3. Kezesi szerződés: a Bérlő és a Kezes között a Bérleti szerződésből eredő kötelezettségek teljesítésére a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
alapján kötött készfizető kezesség létrehozására irányuló szerződés. 
 

4. Bérlő: Bérlőnek az a Bérleti szerződésben megjelölt egyéni vállalkozó, vagy jogi személy minősül, aki a Bérleti szerződés, valamint a 
jelen ÁSZF szerinti feltételek mentén bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonát képező Pénztárgépeket (továbbiakban: „Bérlő”). 

 
5. Képviseletre jogosult: a Bérlő képviseletére jogszabály szerint jogosult természetes, vagy jogi személy (továbbiakban: „Képviseletre 

jogosult”). 
 

6. Kezesség: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:59. §-ban foglaltak alapján meghatározott készfizető kezesség 
(készfizető kezest nem illeti meg a sortartás kifogása, a készfizető kezes a kötelezettel egy sorban felel a tartozás kiegyenlítése iránt) 
(továbbiakban: „Kezesség”) 
 

7. Pénztárgép: Bérbeadó tulajdonát képező, Bérleti szerződésben megjelölt pénztárgép és tartozékai, amelyeket a Bérleti szerződés, 
valamint a jelen ÁSZF alapján a Bérlő bérbe vesz a Bérbeadótól (továbbiakban: „Pénztárgép”). 

 
 
 
II. Bérleti szerződés létrejötte 
1. A Pénztárgépek bérbe adására kötött Bérleti szerződés, valamint a jelen ÁSZF együttesen érvényes. 

 
2. A Bérleti szerződés annak aláírásával jön létre, mellyel Bérlő és Képviseletre jogosult, valamint Kezes együttesen elismerik, hogy a jelen 

ÁSZF-et előzetesen megismerték és elfogadták, mely egyebekben a Bérbeadó honlapján (https://penztargepnagyker.hu/aszf), valamint 
a Bérbeadó mindenkori székhelyén, telephelyén és fióktelepén az üzletfelek forgalmára nyitott helyiségekben kifüggesztve megtalálható. 
 

3. A Bérleti szerződés határozott, vagy határozatlan időre jön létre. A határozott és határozatlan idejű Bérleti szerződésekre vonatkozó külön 
rendelkezéseket az egyes Bérleti szerződések tartalmazzák. 
 

4. A bérleti idő a Bérleti szerződés aláírásának napján kezdődik és a Bérleti szerződésben meghatározott időtartam szerint ér véget. 
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III. Bérleti szerződés tárgya, a Pénztárgép 
1. A Bérleti szerződés tárgya olyan Pénztárgépek, amelyek a Bérbeadó tulajdonát képezik, vagy harmadik személy tulajdonát képezik 

ugyan, de a harmadik személy és a Bérbeadó között fennálló jogviszony alapján jogszerűen bérbe adhatóak. 
 
 
 
IV. Pénztárgép átadása Bérlőnek 
1. Bérlő a Bérleti szerződés megkötésekor köteles a Pénztárgépet átvenni, amennyiben rendezte a Bérleti szerződésekben megjelölt, 

aláíráskor teljesítendő fizetési kötelezettségeket. 
 

2. Bérbeadó az átvételkor a Bérlő jelenlétében beüzemeli a Pénztárgépet. Bérlő köteles az átvételkor meggyőződni arról, hogy a Pénztárgép 
működőképes, megfelelően képes ellátni a feladatait, továbbá arról, hogy találhatóak-e sérülések a Pénztárgépen. Amennyiben a 
Pénztárgép nem működőképes, nem képes ellátni a feladatait, vagy sérülések (továbbiakban együttesen: „Hibák”) találhatóak rajta, úgy 
arról az átvételkor Bérlő köteles írásban tájékoztatni a Bérbeadót és gondoskodni arról, hogy a Hibák írásban a Felek által együttesen 
rögzítésre kerüljenek – szükség szerint fényképes dokumentációval együttesen. 
 
Amennyiben Bérlő a jelen pontban foglaltakat elmulasztja, úgy a Felek azt akként tekintik, hogy a Bérbeadó működőképes, hibátlan és 
sérülésmentes állapotban adta át a Pénztárgépet a Bérlő részére, melyre figyelemmel a jelen pontban foglaltak elmulasztásából eredő 
valamennyi vagyoni és nemvagyoni kár a Bérlőt terheli. 
 

3. Bérlő a Bérleti szerződés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul elismeri, hogy a Pénztárgép használatáról Bérbeadótól 
megfelelő tájékoztatást kapott; a Pénztárgép használati utasítását megismerte, a benne foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.  
 

4. A kárfelelősség a Pénztárgép átadásával száll át a Bérlőre, melyet mind Bérlő, mind a Képviseletre jogosult a Bérleti szerződés 
aláírásával tudomásul vesz. Az itt leírtak értelmében, amennyiben a Bérlő gondoskodik a Pénztárgép elszállításáról, úgy a Bérbeadótól 
történő átvétel időpontjától száll át a kárfelelősség; míg amennyiben a Bérbeadó gondoskodik a Pénztárgép Bérlőhöz történő 
szállításáról, úgy a kárfelelősség a Bérlő által megjelölt helyszínre történő leszállításkor és átadáskor száll át a Bérlőre. 
 

 
 
V. Pénztárgép visszaadása Bérbeadónak 
1. Bérlő a Bérleti szerződés megszűnésének napján köteles a Pénztárgépet és a tartozékait a Bérbeadónak hiánytalanul és 

sérülésmentesen átadni. 
 

2. Bérbeadó a visszavételt követően megvizsgálja a Pénztárgépet, amelyről jegyzőkönyvet készít és e-mailben megküldi a Bérlő részére, 
amelyben rögzítésre kerülnek a Pénztárgéppel kapcsolatos esetleges hibák, sérülések. 

 
 
 
VI. Éves felülvizsgálat; Tisztítás; Javítás; Harmadik személy általi szervizelés; Kárviselés; Cseregép 
1. Bérbeadó térítésmentesen elvégzi a Pénztárgépek éves felülvizsgálatát (továbbiakban: „Éves felülvizsgálat”). Az Éves felülvizsgálat 

annak ellenőrzése, hogy a Pénztárgép a jogszabályoknak és a hatósági előírásoknak megfelelően működik, melyet évente egy 
alkalommal valamennyi pénztárgépen köteles a Bérbeadó elvégezni. Az éves felülvizsgálat a Pénztárgép bizonylatain szereplő adatok 
valódiságát és a készülékház bontatlanságát ellenőrzi. Emellett az éves felülvizsgálat során Bérbeadó ellenőrzi, hogy a Pénztárgépben 
található Adóügyi Ellenőrzési Egység (AEE) megfelelően működik és a legfrissebb szoftververziót használja. Az Éves felülvizsgálat 
befejezését követően Bérbeadó leplombálja a készüléket, feljegyzi a pénztárgépnaplóba az Éves felülvizsgálattal kapcsolatos adatokat és 
adatlapot állít ki, melyet a Bérlőnek átad. 
 
Bérlő tudomásul veszi, hogy felel minden olyan vagyoni és nemvagyoni kárért, amely abból ered, hogy a Pénztárgép plombájának 
sérülése, vagy egyéb hiba folytán az Éves felülvizsgálat eredményeként a Pénztárgép nem felel meg a jogszabályi és hatósági 
előírásoknak; Bérlő felel továbbá minden olyan vagyoni és nemvagyoni kárért, amely abból ered, hogy akadályozta, vagy gátolta a 
Bérbeadót az Éves felülvizsgálat elvégzésében, így Bérlő többek között, de nem kizárólag a jelen bekezdésben foglalt esetben köteles az 
Éves felülvizsgálat díját megtéríteni a Bérbeadó részére. 
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2. Bérbeadó térítésmentesen elvégzi a Pénztárgépek tisztítását (továbbiakban: „Tisztítás”), amennyiben Bérlő a Pénztárgépet leszállítja, 

vagy elküldi a Bérbeadó 1093 Budapest Közraktár utca 22. szám alatti szervízébe (továbbiakban: „Szervíz”). Bérlő tudomásul veszi, 
hogy Bérbeadó a Tisztítást a Pénztárgép átvételétől számított 48 (Negyvennyolc) órán belül végzi el. Bérlőt terheli a Pénztárgép 
Szervízbe történő be- és elszállításának költsége; Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a Pénztárgép a Szervízből elszállításra kerüljön; 
Bérbeadót ennek megszegéséből eredően felelősség nem terheli. 
 
Bérlő tudomásul veszi, hogy Tisztításnak kizárólag azon művelet minősül, amelynek keretében a szokásos napi használat melletti 
szennyeződések és lerakódások a Pénztárgépről eltávolításra kerülnek. Ezt meghaladó bármely, a Pénztárgép megfelelő működésével 
kapcsolatos művelet javításnak minősül. 
A Tisztításról Bérbeadó munkalapot készít, melyet Bérlő köteles aláírni. 
 

3. Bérbeadó végzi el a Pénztárgépek javítását (továbbiakban: „Javítás”), azzal, hogy annak költségei tekintetében az alábbi szabályozás az 
irányadó: 
 Amennyiben a Pénztárgép Javítására abból az okból van szükség, mivel a Bérlő nem, nem megfelelően, vagy nem a használati 

utasításnak megfelelően használta a Pénztárgépet, és ebből eredően kár keletkezett, úgy az ebből eredő javítási és kiszállási 
költségek megtérítésére Bérlő köteles (ilyen hibának minősül többek között, de nem kizárólag a Pénztárgép leejtése, áztatása, nem 
megfelelő feszültséggel történő terhelése, szoftveres visszaélés.) 

 Amennyiben a Pénztárgép Javítására a Pénztárgép Bérlőre nem visszavezethető okból kerül sor, úgy abban az esetben a Bérbeadó 
térítésmentesen javítja, illetve amennyiben a Javítás nem lehetséges, úgy cseréli az adott Pénztárgépet. 

 
A Javításról a Felek munkalapot vesznek fel, melyet mind a ketten aláírnak. A munkalapon fel kell tüntetni, hogy a Javításra Bérlő részére 
felróható okból került sor. A kiállított munkalapot mind a Bérbeadó, mind a Bérlő kötelesek aláírni. Amennyiben Bérlő nem ért egyet azzal, 
hogy a Javításra Bérlő részére felróható okból kerül sor, úgy abban az esetben Bérlő köteles ezt jelezni és a munkalapra felvezetni. 
Amennyiben Bérlő az itt leírt módon nem jelzi, hogy vitatja a felelősségét, úgy az akként tekintendő, hogy a Bérlő elismeri a felelősségét 
és az abból eredő mindennemű fizetési és kártérítési kötelezettségét. 
 
Amennyiben Bérlő a felelősségét nem ismeri el, úgy a Pénztárgép bevizsgáltatásra kerül független szakértő által – abban az esetben, ha 
a szakértő megállapítja, hogy a Pénztárgépben keletkezett hiba a Bérlő magatartására vezethető vissza, úgy a szakértő költségeit Bérlő 
köteles megtéríteni. 
 

4. A Pénztárgépek Éves felülvizsgálatát, Tisztítását, Javítását kizárólag a Bérbeadó jogosult elvégezni figyelemmel arra, hogy a 
Pénztárgépek a Bérbeadó tulajdonát képezik. A Pénztárgépek harmadik személy általi Éves felülvizsgálatára, Tisztítására, Javítására 
kizárólag a Bérbeadó írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor. Ezen kikötés megszegése egyrészről súlyos szerződésszegésnek minősül, 
másrészről amennyiben a Pénztárgépben bármilyen kár keletkezik, vagy a harmadik személy közrehatása folytán a Pénztárgép a 
jogszabályi rendelkezéseknek nem felel meg, úgy az ebből eredő károk megtérítésére Bérlő mind a Bérbeadó, mind esetlegesen 
harmadik személyek irányába köteles. 

 
5. A jelen ÁSZF-ben foglalt kivételeken túlmenően a Bérlő felel minden olyan vagyoni és nemvagyoni kárért, amely a Pénztárgép nem 

megfelelő, nem rendeltetésszerű, jogszabályellenes használatából ered, vagy illegális tevékenység folytatásával összefüggésben 
keletkezik. 
 

6. Amennyiben a Pénztárgép a Bérleti szerződés alapján fennálló jogviszony alatt – vagy a Bérleti jogviszony fennállásának idejére 
visszavezethető magatartásra figyelemmel - használhatatlanná válik, bármilyen okból – Bérlőnek felróható, vagy nemfelróható okból - 
eltűnik, vagy oly mértékben károsodik, hogy rendeltetésszerű használata a továbbiakban meghiúsul, úgy abban az esetben a Bérlő 
köteles a Pénztárgép Bérleti szerződésben meghatározott értékének megfizetésére.  
Károkozásnak számít különösen, de nem kizárólag: 
 a Pénztárgép gondatlan, szakszerűtlen üzemeltetése, túlterhelése; 
 Pénztárgép gondatlan őrzése, tárolása, magára hagyása; 
 bármely sérülés okozása; 
 minden olyan jogellenes cselekmény, vagy magatartás, amelyből eredően a Pénztárgép rendeltetésszerű használata ellehtetlenül. 

 
7. Bérbeadó a Pénztárgép Éves felülvizsgálatának, Tisztításának, Javításának időtartamára nem köteles cserekészüléket biztosítani. 
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8. Bérbeadó nem felel az Éves felülvizsgálat, Tisztítás, Javítás időtartama alatti időkiesésből származó károkért. 

 
9. Bérlő tudomásul veszi, hogy bérleti díj fizetési kötelezettsége az Éves felülvizsgálat, a Tisztítás, illetve a Javítás időtartama alatt is fennáll. 
 
 
 
VII. Bérbeadó jogai és kötelezettségei 
1. A Bérleti szerződés időtartama alatt Bérbeadó jogosult a Pénztárgépet megtekinteni, ellenőrizni a használat rendeltetésszerű voltát és a 

szakszerű használatot; jogosult meggyőződni arról, hogy a Pénztárgép megfelelően és rendeltetésszerűen kerül használatra, Bérlő 
betartja a használati utasításban foglaltakat. 
 

2. Bérbeadó a Bérleti szerződés időtartama alatt a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően elvégzi a Pénztárgép Éves felülvizsgálatát, 
Javítását és Tisztítását. 

 
 
 
VIII. Bérlő jogai és kötelezettségei 
1. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Pénztárgépek a Bérbeadó tulajdonát képezik; a Bérleti szerződés megkötésével Bérlő semmilyen 

körülmények között nem szerezhet tulajdont a Pénztárgépeken. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleti szerződés megszűnését követően 
nem rendelkezik semminemű jogcímmel a Pénztárgépek használatára, hasznosítására, birtoklására. 
 
A Bérlő a Bérleti szerződés megszűnését követően a Bérleti szerződésben foglaltak szerinti időponttól az ott meghatározott mértékű 
kötbér fizetésére köteles. 
 

2. Bérbeadó a Bérleti szerződés megszűnését követően bármikor jogosult a Bérlőt írásban felszólítani Pénztárgép visszaadására. 
Amennyiben a visszaadási kötelezettségének Bérlő nem tesz eleget, úgy az írásbeli felszólítást követően Bérbeadó jogosult a 
Pénztárgépet elszállítani. A Bérlő erre az esetre kifejezetten lemond a birtokvédelmi jogáról és egyben kijelenti, hogy ezen esetkörre 
vonatkozóan a Bérbeadóval, vagy az általa megbízott személlyel szemben birtokvédelmi igényt nem érvényesít. 
 

3. Bérlő köteles a Pénztárgépet rendeltetésszerűen használni, továbbá a Pénztárgépet a „jó gazda gondosságával” megőrizni, illetve ily 
módon használni. 
 

4. Bérlő köteles gondoskodni a Pénztárgép megfelelő őrzéséről és minden óvintézkedést megtenni annak érdekében, hogy a 
Pénztárgépben kár ne keletkezhessen, vagy az illetéktelen személy kezébe ne jusson. Amennyiben ezen kötelezettségének Bérlő nem 
tesz eleget, úgy az ebből eredő mindennemű felelősség a Bérlőt terheli; ezáltal pedig a Bérlő köteles az ezen pont megszegéséből eredő 
valamennyi vagyoni és nemvagyoni kár megtérítésére. 
 

5. Bérlő köteles a Pénztárgépet a használati utasításban leírtaknak megfelelően szerződésszerűen használni és a használata során az 
irányadó jogszabályi és számviteli szabályoka betartani és az általa használatra feljogosított munkavállalókkal, más harmadik 
személyekkel betartatni. 
 

6. Bérlő a Bérbeadó írásbeli hozzájárulása hiányában a Pénztárgépet harmadik személynek semmilyen jogcímen nem adhatja át; 
Magyarország területéről el nem viheti. 
 

7. Bérlő nyilatkozik, hogy rendelkezik minden olyan engedéllyel, és megfelel minden olyan jogszabályi követelménynek, amely a Pénztárgép 
bérlésére feljogosítja. 
 

8. Bérlő köteles a Pénztárgépet használó személyekkel a használati utasítást megismertetni és megfelelő képzést biztosítani a 
Pénztárgépet használó személyek részére. 
 

9. Bérlő köteles gondoskodni a Pénztárgép tisztántartásáról, ápolásáról, megóvni minden olyan körülménytől, amely a Pénztárgép 
károsodását eredményezni. Ezen rendelkezés megsértése esetén a keletkező kár, sérülés, esztétikai károsodás a Bérlőnek felróható, 
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melyre figyelemmel a Javítás költségeit köteles megtéríteni, illetve a károsodás mértékétől függően a Pénztárgép Bérleti szerződésben 
meghatározott értékét a Bérbeadónak megfizetni. 
 

10. Bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül Bérlő a gépen további jelzést, vagy reklámot nem helyezhet el. 
 
 
 
IX. Fizetési feltételek 
1. Bérlő köteles a Bérleti szerződésben, valamint az ÁSZF-ben, illetve a jogszabályokban megjelölt esetleges fizetési kötelezettségeinek 

határidőben eleget tenni függetlenül a fizetési kötelezettség jogcímétől. 
 

2. Felek rögzítik, hogy teljesítési nap az a nap, amelyen az adott fizetési kötelezettség szerinti ellenérték a Bérbeadó bankszámláján 
jóváírásra kerül, vagy az adott összeg készpénzben számla ellenében átadásra kerül a Bérbeadó részére. 
 

3. A Bérleti díj tartalmazza Pénztárgép bérleti díját, valamint a jelen Szerződésben foglalt kivételekkel az Éves felülvizsgálat, Javítás és 
Tisztítás költségét. 
 

4. A Bérleti díjról és más fizetési kötelezettségről kiállított számlákat Bérbeadó a Bérleti szerződésben megjelölt e-mail címre küldi meg a 
Bérlő részére azzal, hogy az e-mail útján megküldött számla a Bérbeadó által történő megküldés napján minősül kézbesítettnek. 
 

5. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben bármely fizetési kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőben tesz 
eleget, úgy Bérbeadó késedelmi kamat, illetve behajtási költségátalány felszámítására jogosult a mindenkor hatályos jogszabályoknak 
megfelelően. 
 

6. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérleti díj fizetési kötelezettsége abban az esetben is fennáll, amennyiben rajta kívül álló okból a 
Pénztárgépet használni nem áll módjában. 
 

7. Bérlő kizárólag jogerős bírósági ítéleten alapuló követelését jogosult a Bérbeadó által kibocsátott számlá ellenértékébe beszámítani. 
 

8. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben esedékessé vált fizetési kötelezettsége áll fenn, úgy abban az esetben Bérbeadó jogosult 
megtagadni további bérleti jogviszonyok létesítését, szolgáltatások nyújtását. 
 

9. Amennyiben Bérlő korábbi, Bérbeadóval, vagy Bérbeadóhoz bármely módon köthető harmadik személlyel létesített jogviszonyából eredő 
kötelezettségének nem a jogviszonyban foglaltaknak megfelelően tett eleget úgy abban az esetben Bérbeadó újabb jogviszony 
létrehozását előleghez, vagy más biztosítékhoz kötheti. 
 

10. Bérbeadó a számlával kapcsolatos reklamációt a számla kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül, írásban a számla lejártát 
megelőzően fogad el. Amennyiben ezen határidőn belül reklamáció nem érkezik, úgy az akként tekintendő, hogy a Bérlő elismerte a 
Bérbeadó irányába fennálló tartozását. 
 

11. Bérlő, Képviseletre jogosult, valamint Kezes az ÁSZF elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy bármely esedékessé vált tartozásukat 
Bérbeadó harmadik személyre engedményezze, vagy más úton elidegenítse. 

 
 
 
X. Adatváltozás, kézbesítési szabályok 
1. Bérlő, Kezes, Képviseletre jogosult kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben értesítési címük, telefonszámuk, fax-számuk vagy e-

mail címük, továbbá bármilyen, a jelen ÁSZF-el összefüggő lényeges adatuk megváltozik, a változást annak bekövetkeztétől számított 5 
(öt) napon belül írásban bejelentik a Bérbeadónak.  

 
Bérlő, Kezes, Képviseletre jogosult értesítési kötelezettségüknek elmulasztásából eredő jogkövetkezményekért Bérbeadót semmilyen 
felelősség nem terheli, és a rendelkezésére álló címre, fax-számra, vagy e-mail címre Bérbeadó által elküldött leveleket, számlákat, 
egyéb okiratokat Bérlő, Kezes, Képviseletre jogosult részére kézbesítettnek kell tekinteni. 
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2. Felek közötti valamennyi értesítést és közlést e-mailben, vagy írásban kell megküldeni a másik félnek azzal, hogy a Bérleti szerződés, 

valamint az ÁSZF hatályával és érvényességével kapcsolatos nyilatkozatok kizárólag írásban tehetőek meg. 
 
E-mail útján megküldött nyilatkozatok a másik fél Bérleti szerződésben megküldött e-mail címére történő megküldésének napján 
minősülnek kézbesítettnek. 
 

3. Az ajánlott tértivevényes levelet Bérlő, Kezes, Képviseletre jogosult székhelyére, vagy lakcímére megküldve, a Polgári Perrendtartásról 
szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) vonatkozón rendelkezéseinek megfelelően kell kézbesítettnek tekinteni. A postai úton megküldött 
tértivevényes levelet a kézbesítés napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt 
eredménytelen, mert a címzett a megküldött dokumentumot, levelet nem vette át (az a Bérbeadóhoz „nem kereste” jelzéssel érkezett 
vissza), a dokumentumot, iratot- ellenkező bizonyításig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon 
kell kézbesítettnek tekinteni. 

 
 
 
XI. Bérleti szerződés megszűnése 
1. A Bérleti szerződés a Bérleti szerződésben meghatározott feltételek szerint szüntethető meg, illetve szűnik meg. 

 
2. A Bérleti szerződés azonnali hatállyal történő megszüntetésének okai különösen, de nem kizárólag: 

 Bérlő bármely fizetési kötelezettségét megszegi; 
 Bérlővel szemben végelszámolás-, kényszertörlés-, felszámolás, vagy csődeljárás indul, vagy adószámát törlik; 
 Bérlő, Kezes, Képviseletre jogosult hamis, vagy valóságnak nem megfelelő adatokat adnak át, vagy bármely más módon a Bérbeadót 

megtévesztik; 
 Bérlő vagyoni helyzetében olyan változás következik be, amely ellehetetleníti a Bérleti szerződés teljesítését; 
 Bérlő a Pénztárgépet bűncselekmény elkövetésével összefüggésben használja, vagy hasznosítja; 
 Bérlő a Bérleti szerződés, vagy az ÁSZF bármely rendelkezését megszegi. 

 
 
 
XII. Adatvédelmi tájékoztató 
XII.1. A Bérbeadó szervezet bemutatása 
1. A Bérbeadónak a Bérbeadó minősül, melyre figyelemmel a Bérbeadó alapadatai: 

Név: Pénztárgépnagyker.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely:  1043 Budapest, Berda József utca 54. VIII. emelet 46. 
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-975886 
Adószám: 23736072-2-41 
Képviseli: Farkasné Nosza Nóra ügyvezető önállóan 
Bérbeadó elektronikus elérhetősége: info@penztargepnagyker.hu 
Bérbeadó honlapja: https://penztargepnagyker.hu 

 
 
XII.2. Az adatkezelés általános célja 
1. A jelen adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy bemutassa a Bérbeadó által alkalmazott adatvédelmi és 

adatkezelési elveket és a Bérbeadó adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Bérbeadó magára nézve kötelezőnek ismer el. 
Jelen szabályok kialakításakor a Bérbeadó figyelembe vette az Uniós adatvédelmi rendeletet, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
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 2016/679. számú rendeletét (továbbiakban: „GDPR”), a 29-es 
munkacsoport állásfoglalásait, valamint a vonatkozó hazai jogszabályi rendelkezéseket, ajánlásokat és irányelveket – így többek között, 
de nem kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (Infotv.). 
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2. 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. Személyes adatnak minősül az 
azonosított vagy azonosítható természetes személyre – így különösen, de nem kizárólag a Bérlőre, a Kezesre, illetve a Képviseletre 
jogosultra - (továbbiakban: „Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az az Érintett, aki közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

 
3. A Bérbeadó elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelmében, személyes adataikat bizalmasan kezeli és megtesz minden 

olyan adatbiztonsági, adatvédelmi, technikai, és szervezési intézkedést, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

 
4. Valamennyi a jelen Tájékoztatóban közzétett metódus az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A 

nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem tesz a Bérbeadó. 
 
 
XII.3. Az adatkezelés általános célja 
1. A Bérbeadó általi adatkezelés célja a Bérleti szerződés, a Kezesi szerződés létrehozása, a jogviszony szerinti teljesítés folytatása a Felek 

által, valamint a jogviszonyokból eredő követelések behajtása. 
 
 
XII.4. Az adatkezelés jogalapja 
1. Bérbeadó, Képviseletre jogosult, valamint Bérlő a Bérleti szerződés, vagy Kezesi szerződés aláírásával hozzájárul a későbbiekben 

megjelölt adatainak kezeléséhez. Az Érintett önkéntes hozzájárulását az Infotv. 5.§ (1) bekezdése b) pontja1 és a GDPR 4. cikkének 11. 
pontja2 szabályozza. 
 
Az adatkezelés jogalapja továbbá az, hogy az adatkezelés a Bérbeadó, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges. Ezen bekezdés szerinti adatkezelést a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés f) pontja3 szabályozza. 
 
Az adatkezelés továbbá a Bérleti szerződés, valamint a Kezesi szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, 
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Ezen bekezdés szerinti 
adatkezelést a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés b) pontja4 szabályozza. 
 

2. A hozzájárulás alapú adatkezelés a Bérleti szerződés, illetve a Kezesi szerződés aláírásával történik meg. 
 
 
XII.5. Kezelt adatok köre 
1. Bérbeadó az Érintett alábbi adatait kezelheti: 

Természetes személy Bérlő (egyéni vállalkozó): 
 Név 
 Anyja neve 
 Születési hely, idő 
 Lakcím 
 Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma 

Jogi személy Bérlő: 
 Cégnév 
 Székhely 
 Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám 
 Adószám 
 Képviseletre Jogosult 

                                                           
1 „Személyes adat akkor kezelhető, ha az a) pontban meghatározottak hiányában a Bérbeadó törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az 
érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult” 
2 „az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez” 
3 „A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül az adatkezelés a Bérbeadó vagy egy harmadik fél 
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, 
amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.” 
4 „A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez 
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.” 
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 Egyéni vállalkozó adószáma 
 E-mail cím 
 Telefonszám 

 E-mail cím 
 Telefonszám 

Képviseletre jogosult: 
 Név 
 Anyja neve 
 Születési hely, idő 
 Lakcím 
 Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma 
 Egyéni vállalkozó adószáma 
 E-mail cím 
 Telefonszám 

Kezes: 
 Név 
 Anyja neve 
 Születési hely, idő 
 Lakcím 
 Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma 
 Egyéni vállalkozó adószáma 
 E-mail cím 
 Telefonszám 

 
 
XII.6. Adatkezelés időtartama 
1. A Bérbeadó a kezelt adatokat  

 Hozzájárulás alapú adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig; 
 Érdekérvényesítés esetén az érdekérvényesítés befejezéséig; 
 Szerződés teljesítése esetén a szerződéses jogviszony lezárásáig kezeli. 
 

2. Az Érintett, hozzájárulás alapú adatkezelés esetén a hozzájárulását 1043 Budapest, Berda József utca 54. VIII. emelet 46. szám alatti 
címre, illetve az info@penztargepnagyker.hu e-mail címre küldött küldemény formájában vonhatja vissza. 

 
 
XII.7. Adatkezelés helye 
1. Az Adatkezelés helye a Bérbeadó Honlapját tartalmazó szerver mindenkori helye, valamint a Bérbeadó székhelye attól függően, hogy 

kapcsolattartással, vagy szerződés teljesítéssel, vagy érdekérvényesítéssel összefüggő adatkezelésről van-e szó. 
 
 
XII.8. Adatvédelmi tisztviselő 
1. A Bérbeadónál adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre, figyelemmel arra, hogy a Bérbeadó nem minősül közhatalmi 

szervnek, egyéb közfeladatot ellátó szervnek, fő tevékenysége nem foglal magába olyan adatkezelési műveleteket, amely 
jellegénél fogva az Érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá a 
Bérbeadó fő tevékenysége a személyes adatok a GDPR 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett 
büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalja 
magába. 
 
 

XII.9. Adatfeldolgozó 
1. Tárhelyszolgáltató, weboldal fejlesztő és üzemeltető: 

Adatfeldolgozó neve: PénztárgépNagyker.hu Kft 
Székhely: 1043 Budapest, Berda József utca 54 8/46 
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-975886 
Adószám: 23736072-2-41 
E-mail cím: info@penztargepnagyker.hu 
Ellátott tevékenységek: Honlap tárhelyének biztosítása, Honlap fejlesztése és üzemeltetése 
Érintettek köre: Megrendelést kezdeményező személyek 
Adatkezelés célja: Honlap megfelelő üzemeltetése 

Adatok törlésének határideje: 
Az adatok kezelésének időtartama az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy 
törlési kéreleméig, illetve az adatfeldolgozó működésének befejezéséig, vagy a 
Bérbeadóval fennálló szerződéses jogviszonyának megszűnéséig tart. 

Adatfeldolgozó által kezelt adatok: Név, e-mail cím, telefonszám. 
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Adatfeldolgozás jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása. 

 
2. Könyvelési feladatok: 

Adatfeldolgozó neve: Perfect Könyvelés Kft 

Székhely: 1043 Budapest, Nyár utca 3. 4. em. 16. 
Nyilvántartási szám: …………………………. 

Adószám: 24751384-1-41 
E-mail cím: konyveles@penztargepnagyker.hu 

Adatvédelmi szabályzata:  

Ellátott tevékenységek: Könyvelési feladatok és számlázás. 
Érintettek köre: Bérleti szerződés alapján jogviszonyba kerülő Érintettek 
Adatkezelés célja: Számla kiállítása és könyvelési feladatok. 
Adatok törlésének határideje: A Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 (nyolc) év. 
Adatfeldolgozó által kezelt adatok: Számlázási név, számlázási cím, adószám (cég esetén). 
Adatfeldolgozás jogalapja: A Bérbeadóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve az elektronikus 

kereskedelemi szolgáltatások, valamint az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése. 
 
3. Szállítás: 

Adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 

Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. 

Cégjegyzékszám: 13-09-111755 

Adószám: 12369410-2-44 

E-mail cím: info@gls-hungary.com 

Ellátott tevékenységek: Pénztárgép kiszállítása. 
Érintettek köre: A megrendelt Pénztárgép címzettjeként szereplő Érintett. 
Adatkezelés célja: Pénztárgép meghatározott címhez történő leszállítása. 
Adatok törlésének határideje: A megrendelt termék(ek) házhozszállításának lebonyolításáig tart. 
Adatfeldolgozó által kezelt adatok: Név, szállítási cím 
Adatfeldolgozás jogalapja: A Bérbeadóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve az elektronikus 

kereskedelemi szolgáltatások, valamint az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése. 
 
 
XII.10. Adatfeldolgozó 
1. Címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes 

adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. HU Az Európai Unió Hivatalos 
Lapja L 119/33 egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem 
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak 
megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

 
 
XII.11. Érintett adatkezeléssel összefüggő jogai 
Érintett hozzáférési joga 
1. Az Érintett jogosult arra, hogy a Bérbeadótól haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül e-mailben, vagy postai úton 

visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 az adatkezelés céljai; 
 az érintett személyes adatok kategóriái; 
 azon Címzettek vagy Címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve 

különösen a harmadik országbeli Címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 
 adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának 

szempontjai; 
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 az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Bérbeadótól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 
 a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
 ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 
 automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra 

vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható 
következményekkel jár. 

 
2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, 

hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR szerinti megfelelő garanciákról. 
 

3. A Bérbeadó az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további 
másolatokért a Bérbeadó az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton 
nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha a 
Bérbeadó másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

4. A Bérbeadó a tájékoztatást tömören, átláthatóan, közérthetően megfogalmazva, világos formában nyújtja. 
 
Helyesbítéshez való jog 
1. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Bérbeadó indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes 

adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. A Bérbeadó az erre irányuló kérelemről haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) 
napon belül intézkedik és a megadott e-mail címen, vagy postai úton tájékoztatást küld a módosítás/kiegészítés megtörténtéről. 
 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
1. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Bérbeadó törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Bérbeadó pedig köteles arra, hogy az 

Érintettre vonatkozó személyes adatokat törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
 az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
 a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
 a személyes adatokat a Bérbeadóre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
 

2. Ha a Bérbeadó nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azokat törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás 
költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, 
hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Bérbeadókat, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek 
vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 
 

3. Az előzőekben leírtak nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges: 
 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
 a személyes adatok kezelését előíró, a Bérbeadóre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve 

közérdekből vagy a Bérbeadóra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
 a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 
 a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog 

valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 
 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

4. A Bérbeadó az erre irányuló kérelemről haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül intézkedik és a megadott e-mail címen, 
vagy postai úton tájékoztatást küld a módosítás/kiegészítés megtörténtéről. 
 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 
1. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Bérbeadó korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 
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 az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, 

hogy a Bérbeadó ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
 az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 a Bérbeadónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
 az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, 

hogy a Bérbeadó jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 
 
2. Ha az adatkezelés az előzőekben írtak alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett 

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy 
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 
3. A Bérbeadó az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

 
4. A Bérbeadó az erre irányuló kérelemről haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül intézkedik és a megadott e-mail címen, 

vagy postai úton tájékoztatást küld a módosítás/kiegészítés megtörténtéről. 
 

Adathordozhatósághoz való jog 
1. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Bérbeadó rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben 

használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Bérbeadónak továbbítsa 
anélkül, hogy ezt akadályozná a Bérbeadó, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés 
hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik. 
 

2. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a 
személyes adatok Bérbeadók közötti közvetlen továbbítását. 
 

3. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogra vonatkozó rendelkezéseket. Az említett jog nem 
alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy a Bérbeadóra ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának 
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 
 

4. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
 
Tiltakozáshoz való jog 
1. Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve 

az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Bérbeadó a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, 
ha a Bérbeadó 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. A Bérbeadó a tiltakozás benyújtásától számítottan haladéktalanul, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja azt és döntést 
hoz annak megalapozottsága vonatkozásában, majd a megadott e-mail címen, vagy postai úton tájékoztatást küld a 
módosítás/kiegészítés megtörténtéről. 

 
3. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá 

vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 
kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes 
adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
 

4. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, 
hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az 
adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 
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XII.12. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek 
1. Az Érintett az előző pontban meghatározott jogaival kapcsolatos kérelmeit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos panaszait a Bérbeadó 

székhelyére, illetve e-mail címére küldheti meg. 
 

2. Az Érintett a jogainak megsértése esetén a Bérbeadó, illetve annak tevékenysége ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron 
kívül jár el. A per elbírálásra törvényszéki hatáskörbe tartozik. A perre a Bérbeadó székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az 
Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
 

3. Az Érintett a Bérbeadónál, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal 
élhet. A Hatóság elérhetőségei az alábbiak: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Rövidített elnevezés NAIH 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu   
Telefonszám: +36-1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
Honlap: http://www.naih.hu  

 
 
 
XIII. Egyéb rendelkezések 
1. Felek közötti hivatalos kommunikáció nyelve a magyar. 

 
2. A Bérleti szerződés, illetve a Kezesi szerződés joghatályos módosítására kizárólag az érintett személyek közös akarata alapján, írásban 

kerülhet sor. 
 

3. A jelen ÁSZF a keltezés napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Bérbeadó jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A 
módosításokat a Bérbeadó azok hatályba lépése előtt 10 (tíz) nappal a mindenkori Honlapján, a székhelyén, valamint az üzletfelek 
forgalmára nyitott helyiségekben közzéteszi. 
 

4. Ha az ÁSZF és a Bérleti Szerződés, vagy a Kezesi szerződés más feltétele egymástól eltér, úgy a Bérleti szerződés, illetve a Kezesi 
szerződés szerinti feltétel válik a Felek közötti jogviszony részévé. 
 

5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen ÁSZF, a Bérleti szerződés, vagy a Kezesi szerződés bármely pontja érvénytelennek 
(semmisnek) bizonyulna, úgy azon pont a Felek által a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően módosításra kerül, az ÁSZF, 
a Bérleti szerződés, vagy a Kezesi szerződés további pontjainak változatlan fenntartása mellett. 

 
6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a hatályos magyar 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
Budapest, 2020. április 24. 
 

Pénztárgépnagyker.hu Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

képviseli: Farkasné Nosza Nóra ügyvezető önállóan 
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