
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI 
FELTÉTELEK
A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Zoli és Zoli 98 Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 6724 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 81/A., a 
Csongrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által bejegyzett gazdasági társaság, 
cégjegyzékszám: 0609020417, adószám: 24670786-2-06, a továbbiakban: 
Vállalkozó) kötelezettségeit tartalmazza. 

A Zoli és Zoli 98 Kft., mint a gringos.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. A Zoli és Zoli 98Kft. kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az 
oldal látogatóinak, és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit. 
A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag 
szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás illetve 
statisztika készítéséhez használja fel. A gringos.hu adatkezelését kizárólag a Zoli és 
Zoli 98Kft. végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett
személy kifejezett hozzájárulásával. Amennyiben megkereső hatóság felszólítja a Zoli
és Zoli 98 Kft.-t adatszolgáltatásra, és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha 
annak minden feltétele fennáll. 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.

PROBLÉMÁK, REKLAMÁCIÓ
A megrendelés teljesítésével kapcsolatos bármely problémát, reklamációt 
Megrendelő az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken tud jelezni:

telefonon: 06-62-445-174

email: marzollama@gmail.com

http://www.gringos.hu/
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