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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.herzo.hu webáruházat üzemeltető Zelma-Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 6600 Szentes, Horváth Mihály u. 6/b.; adószáma: 23011537-2-06 ; email elérhetőség:
info@zelma-medical.hu, telefonszám: (+36) 20 255-4260; továbbiakban: Szolgáltató) és a Zelma-Medical Kft.. által a herzo.hu
webáruházban (továbbiakban webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban:
Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
I. Általános tudnivalók
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a
www.herzo.hu weboldalon található elektronikus webáruházban, a webáruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya
kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a
szerződésben leírt módokon jön létre.
1.2. A herzo.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben
meghatározott módon.
1.3. A herzo.hu webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen valós
adatait megadva érvényes megrendelést ad le, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve
lemondható. Erre levélben, telefonon, telefaxon és elektronikus levélben (e-mailben) van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru
megvásárlása, az áru ellenértékének kifizetése során jön létre. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött
szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig megőrzi.
1.5 A herzo.hu webáruház üzemeltetését, a kiskereskedelmi tevékenységet a Zelma-Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság végzi. Az üzemeltető elérhetőségei: Székhely: 6600 Szentes, Horváth Mihály u. 6/b. Levelezési cím: 6600
Szentes, Horváth Mihály u. 6/b. Adószám: 23011537-2-06 Közösségi adószám: HU23011537 Cégjegyzékszám: 01-09-016231,
bejegyezte a Csongrád MegyeiTörvényszék cégbírósága Bankszámlaszám: 11735043-20038083-00000000 otp bank Telefonszám:
(+36) 20 255-4260 E-mail: info@zelma-medical.hu
1.6 A herzo.hu webáruház ügyfélszolgálata elérhetőségei az alábbiak: Ügyfélszolgálat címe: 5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 19.
Ügyfélszolgálat nyitva tartása: keddtől péntekig 11.00-17,00 között. Telefonszám: (+36) 20 255-4260 E-mail: info@zelmamedical.hu
1.7 A herzo.hu webáruház tárhelyszolgáltatójának adatai Cégnév: Unas Online Kft. Székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. 1. emelet
15. Online elérhetőség: unas@unas.hu
II. Megrendelés, vásárlói adatok megadása
2.1 A herzo.hu webshopban a vásárláshoz nem szükséges előzetes regisztráció, a vásárlás folyamata regisztráció nélkül is elindítható.
2.2 A herzo.hu webshopban jelenleg „háztartási cikkek” termékek megvásárlására nyílik lehetőség.. A webáruházban és a
"TERMÉKEK" menüpontban megtalálhatóak a vásárlói döntéshez szükséges alapvető adatok, információk, a termék ára, a termék
kiszerelése, a műszaki paraméterek és a termék fotója is. A termék bemutatása alatt található “MEGRENDELEM” gombra illetve a
jobb felső menüsorban található "MEGRENDELÉS" gombra kattintva lehetséges a terméket a kívánt mennyiségben a webáruház
virtuális kosarába lehet helyezni. A kosárba tetszőleges mennyiségű termék helyezhető el.
2.3 A Rendelés oldalon lehetséges a megrendelő adatait, fizetés módját (utánvét) és a szállítás mikéntjét illetve a szállítási
címadatokat, számlázási adatokat megadni, illetve beállítani. Itt van lehetőség a megjegyzés mezőben további információkat,
kiegészítéseket, kéréseket (például: kit milyen telefonszámon hívjon a futár, mikor tudja a vevő átvenni a terméket, stb.) mellékelni
a megrendeléshez. Az adatok természetesen módosíthatóak, az esetleges gépelési hibák a megfelelő mezőre kattintással javíthatóak.
Szintén ugyanitt szükséges nyilatkozni arról, hogy az Ügyfél a webáruház szerződési feltételeit és az adatvédelmi tájékoztatóban
foglaltakat megismerte és az abban írtakat elfogadta.
2.4 A megrendelés megtörténtét követően a webáruház a vevő e-mail címére egy elektronikus visszaigazolást küld a megrendelés
részletes adataival.
2.5 A vásárlás, a szerződéskötés a megrendelt termékek ellenértékének kifizetésekor jön létre.
2.6 Ügyfélszolgálatunk munkatársa az info@zelma-medical címen, illetve munkaidőben, a (06) 20 255-4260 es telefonszámon
készséggel áll vásárlóink segítségére a megrendelések részleteivel kapcsolatban.
III. Fizetési módok és fizetési feltételek, kiszállítás
3.1 A megrendelt termék(ek) ellenértékének kiegyenlítésére az alábbi lehetőség kínálkozik a webáruházban: kiszállítás esetén
utánvéttel történő fizetés. Utánvéttel történő fizetés esetén megrendelést követően a házhoz szállításkor a helyszínen a futárnak a
termékcsomag átvételét követően helyben kell készpénzben kiegyenlíteni a termék árát.
3.2 A megrendelt termék(ek) átvételére házhozszállítás esetén a futárcéggel történő kiszállítás keretében van lehetőség.
3.3. A megrendelt termékek kiszállítását/házhoz szállítását a herzo.hu webáruház üzemeltetője a Zelma-Medical Kft. megbízásából az
MPL Magyar Posta Zrt. futár cég végzi, amely cég a megrendelést követően a megrendeléskor megadott szállítási címen két
alkalommal megpróbálja a kézbesítést teljesíteni.
3.4 A webáruházban megvásárolható termékeinket védő csomagolásban szállítjuk megrendelőinknek, termékcsomagjainkat GLS
futárral, egységesen 1.899.-,forintért szállítjuk ki a vásárlóink által megadott szállítási címre, amely költség az utánvétel költségét is
tartalmazza utánvételes megrendelés esetén.
3.5 A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban az ügyfél nem
tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet, kontakt telefonszámot megadni
(erre a megrendelés folyamatánál, a megjegyzés mezőben nyílik lehetőség). A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át
nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük! Fontos! Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék
megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés (hiány) esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot.
Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! A csomagban megtalálja a számlát, a használati útmutatót.
3.6 A szállítást végző futárcég honlapja: http://www.posta.hu, www.gls.hu A futárcég szállítási feltételei a fenti honlap “ÁSZF”
menüpontra kattintva érhető el. A futárcég központi telefonszáma, kapcsolati űrlapja a fenti honlap “Kapcsolat” menüpontja alatt
érhető el.
3.7 Szállítással kapcsolatos kérdések esetén az info@zelma-medical.hu email címen vagy a (+20) 255-4260 telefonszámon a
webáruház üzemeltetőjének kollégájához lehet fordulni munkaidőben.

IV. Az elállás joga, az elállás részletei
4.1 Amennyiben az Ügyfél a termék házhozszállítása illetve átvétele után el kíván a vásárlástól állni, azt az áru átvételét követő 14
naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet rendelkezik.
4.2 Az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a megrendelt árut átvette. Több termék adásvétele esetén,
ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, akkor az utoljára szolgáltatott termék átvételének napjától; több
tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak átvétele napjától gyakorolhatja az ügyfél
az elállás jogát. Természetesen az ügyfél a termék megvásárlásától a termék átvétele, kiszállítása előtt is bármikor elállhat, ez irányú
szándékát telefonon, e-mailben és írásban jelezheti a szolgáltató, az üzemeltető felé.
4.3 Amennyiben az Ügyfél a vásárlástól el kíván állni, úgy az írásbeli elállási nyilatkozatot elegendő a termék átvételét követő 14
naptári napon belül postán vagy elektronikus levél formájában megküldeni a szolgáltatónak és az elállási jog gyakorlásának napjától
számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni a terméket is a webáruház számára.
4.4 Az Ügyfél az elállás jogát egyértelmű nyilatkozat formájában vagy az alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja:
Elállási nyilatkozatminta Címzett: Zelma-Medical Kft. 6600 Szentes, Horváth Mihály u.6/b.
Email: info@zelma-medical.hu
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés tekintetében: [ Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése ] Szerződéskötés
időpontja /termék átvétel időpontja: [ a megfelelő adat megadandó ] A fogyasztó neve: [ értelemszerűen kitöltendő ] A fogyasztó
címe: [ értelemszerűen kitöltendő ] A fogyasztó aláírása:
[kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén aláírandó ] Kelt: [ értelemszerűen kitöltendő ]
4.5 Az ügyfél elállása esetén a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon
belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Ha az ügyfél, a fogyasztó a jelen fejezetben
leírtaknak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy
napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A
szolgáltató mindaddig visszatarthatja a szerződéstől való elállásból következően visszafizetendő összeget, amíg a fogyasztó a
terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell
figyelembe venni. A visszatérítés során a szolgáltató, a webáruház az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési módhoz kifejezetten hozzájárulását adja. A visszatérítés mód alkalmazásából
kifolyólag az Ügyfelet semminemű többletköltség nem terheli.
4.6 Elállás esetén a Fogyasztót, az Ügyfelet kizárólag a termék visszaküldésének a közvetlen költsége terheli, kivéve, ha a vállalkozás
vállalta e költség viselését.
4.7 A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó
használatból eredő értékcsökkenésért felel. A vállalkozás követelheti a fenti használatot meghaladó használatból adódó és a termék
nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.
4.8 A fogyasztó, az ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát webáruházunkban az alábbi esetekben: a) olyan nem előre gyártott
termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet
egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; b) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy
higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
V. Szerzői jogok
5.1. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető tartalom, szerzői mű,
illetve más szellemei alkotás - grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv,
stb. - szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.
5.2. A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye
nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatók vagy tárolhatók.
5.3 Abban az esetben, ha a herzo.hu webáruházban található tartalom, vagy a tartalom bizonyos eleme, illetve az oldalról
hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmak valószínűsíthetően a szerzői jog előírásaiba ütköznek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot
kollégáinkkal az ügyfélszolgálaton! A jelzett tartalom megvizsgálását követően haladéktalanul eltávolítjuk a sértő tartalmat illetve
lekapcsoljuk a sértő tartalomra mutató linkeket.
VI. Panaszügyintézés helye, módja
6.1 Az Ügyfél panaszával első sorban a Szolgáltatóhoz kell hogy forduljon. Panaszait írásban az alábbi címekre küldött
levélben/emailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg. levélben: 6600 Szentes, Horváth Mihály u. 6/b. emailben:
info@zelma-medical.hu telefonon: +36 20 255-4260 munkanapon 9-17. óra között.
Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adatot, beleértve a megrendelés
visszaigazolt kódszámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést. A telefonon érkező panaszokat azonnal
megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a vevő nem ért egyet a
szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli
panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.
Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem
ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával. 6.2 Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló
fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az
Ügyfél számára:
a.) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal
fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi
eljárás lefolytatásáról.
b.) Békéltető testület igénybe vétele. A szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a megfelelősségi szabályok
alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése
céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat
a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó
szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-,
kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi
kommunikáció, ajánlat címzettje. Csongrád Megyei Békéltető Testület elérhetőségei: Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Kamarai
kapcsolattartó: Jerney Zoltán Telefon: +36-62/554-250/118 Fax: +36-62/426-149 E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu c.)
Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó,
határon
átnyúló
jogvitáikat
elektronikusan
rendezni
tudják
a
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?
event=main.home.show linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet
hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Magyarországon a Budapesti Békéltető
Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és
kereskedő közötti jogvitákban.
d.) Bírósági eljárás. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás
keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései
szerint. 6.3 Tájékoztatjuk ügyfeleinek, hogy a panaszügyintézéssel kapcsolatos levelezés, dokumentációt 5 évig megőrizzük.
VII. Egyebek
7.1 A herzo.hu webáruházában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a
technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
7.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a herzo.hu webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató
felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős a herzo.hu
webáruházához való kapcsolódásáért és a herzo.hu áruház weboldalán történő vásárlásért.
Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban
bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a herzo.hu webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő
vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős
semmilyen kárért, amely a Webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be.
7.3 Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat,
akkor az üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő megrendelését és visszautasíthatja vásárlási szándékát.
7.4 A herzo.hu webáruház ezúton tájékoztatja vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi
bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a herzo.hu
webáruház alvállalkozójaként közreműködik.
Az alvállalkozók a webáruház által átadott személyes adatokat a megrendelés zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a megrendelés
bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek
átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a webáruház Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el
webáruház üzemeltetője.
7.5 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék.
Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Fővárosi törvényszék joghatóságát kötik ki. 7.6 A Szolgáltató
bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg
lép hatályba.
Jelen ÁSZF Magyar nyelven íródott, felek a továbbiakban a Magyar nyelvet tartják irányadónak.
Készült: Szentes, 2020. 10. 09.

Adatkezelési tájékoztató
A herzo.hu webáruház üzemeltetője, a Zelma-Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6600 Szentes,
Horváth Mihály u. 6/b, cégjegyzékszám: 06-09-016231 a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve
kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A herzo.hu webáruház üzemeltetője a Zelma-Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei
személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A
Zelma-Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint ezen honlap üzemeltetője és adatkezelője a személyes adatokat bizalmasan
kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az üzemeltető ezen dokumentumban, az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, az oldal által kezelt adatokkal kapcsolatos
tevékenységeket, szabályokat. A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek
összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:43. § (e) pont 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény); 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 2008. évi XLVIII.
törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.): Strasbourgban, 1981. január 28. napján
kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során; 1995.
évi CXIX. Törvény („Katv.”)- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről.
I. Definíciók, meghatározások
1.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható
természetes személy;
1.2. 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 abból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés;
1.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel
félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
1.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve
a kezelt adatok törlését kéri;
1.5. 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 általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
1.6. 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;
1.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
1.8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
1.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

1.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
1.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása
céljából;
1.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
1.13. 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;
1.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az
adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok
feldolgozását végzi;
1.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely
nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
1.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
1.17. 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.
II. Adatkezelési alapelvek az oldal üzemeltetése során 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 (kötelező adatkezelés). Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése
lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy
más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen
veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes
adatai kezelhetőek. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes
képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia
kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a
kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit,
adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával
hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő
rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek
minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie. Csak
olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak
a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
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
csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet –
egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról,
arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az
adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor
továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a
harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű
védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra
kerülne sor.
III. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés jellemzői
A www.herzo.hu webáruház tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a
megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a
látogatókat, a felhasználókat.
A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjednek ki, tekintettel arra, hogy
személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.
Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt
adatkezelő, és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes
adatnak, melyeket úgy gyűjt, hogy nem kapcsolja hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, ezáltal nem állítható
fel kapcsolat természetes személlyel.
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos,

figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken
túlmenően, minden olyan esetben, amikor adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Szolgáltató felhívja a
Felhasználó figyelmét adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni adatkezelést elrendelő
jogszabályt is.
Az érintettet tájékoztatni kell adatkezelés céljáról és arról, hogy adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Adatkezelésről való
tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással adat
felvételéről. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja
felhasználni, erről köteles a Felhasználót tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget
biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Adatok felvétele, rögzítése és kezelése során alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az
érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót
nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja. A Szolgáltató kötelezi magát,
hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az
eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan 3.
személyt, akiknek adatokat jogszerűen esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek
teljesítésére.
Minden olyan esetben, amikor a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás célzottan kiskorúak igénybevételére irányul, illetőleg olyan
esetekben, amikor a Szolgáltató számára, a felhasználótól szolgáltatott adatokból egyértelművé válik, hogy a Felhasználó kiskorú, a
Szolgáltató kötelezi magát, hogy a szolgáltatás igénybevételét – amennyiben ez technikailag lehetséges - kizárólag előzetes szülői
(felügyelői) hozzájárulástól teszi lehetővé, és ilyen esetekben a hozzájárulás hiánya esetén lehetetlenné teszi a szolgáltatás
igénybevételét.
3/1. A www.herzo.shop webáruház látogatóinak adatai Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója
a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az adatkezelés
jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott
oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok. Az
adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap. A Google Analytics webanalitikai szoftvere és külső szervere
segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az
adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani. A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás
érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző
visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális
látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.
3/2. A herzo.hu webáruházban történő kapcsolatfelvétel, információ kérés, információ közlés Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel,
kapcsolat tartás, információ közlés, információ kérés. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: név,
e-mail cím, telefonszám, az üzenet tárgya, szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 2 év. A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon
lehet kezdeményezni:
postai úton a Zelma-Medical Kft., 6600 Szentes, Horváth Mihály u. 6/b. címen,
e-mail útján az info@zelma-medical.hu címen.
3/3. A herzo.hu webáruház megrendelőinek személyes adatai Az adatkezelés célja: a megrendelés, a szerződés teljesítése és a
létrejött szerződés feltételeinek bizonyítása, a számviteli törvény előírásai alapján a megrendelés adatainak rögzítése. Az adatkezelés
jogalapja: az érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, dátum, IP cím, szállítási címadatok, számlázási címadatok, továbbá az érintett
által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 8 év.
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
postai úton a Zelma-Medical Kft., 6600 Szentes, Horváth Mihály u. 6/b. címen,
e-mail útján az info@zelma-medical.hu címen.
Az adatok a következő adatkezelőknek kerülnek továbbításra:
Név: Magyar Posta ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
Online elérhetőség: ugyfelszolgalat@posta.hu
V. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés Az előző pontban megjelölt és részletesen kifejtett
személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik kezeléséről minden látogató,
érdeklődő, felhasználó és vásárló, illetve a szolgáltatásokra bejelentkező vendég tájékoztatást kérhet. Az Érintett kérelmezheti az
Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban
tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják
vagy kapták meg az adatokat.
A tájékoztatás az adatkezelő elektronikus levelezési címén az info@zelma-medical.hu, vagy postai levelezési címén kérheti bárki,
levelezési címének megadásával. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó
tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
Egyéb esetben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg, azzal, hogy a már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az
adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az Adatkezelő az adattovábbítás
jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az
általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok
körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. A felhasználók tiltakozhatnak
személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő
elektronikus levelezési az info@zelma-medical e-mail címén, vagy írásban a szolgáltató postacímén.
Az Érintett akkor tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen

üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn
belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat,
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
Amennyiben az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha a Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az Érintett
a döntés ellen - annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. Ha a személyes
adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az
Adatkezelő helyesbíti.
A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az Érintett kéri (a kötelező adatkezelés kivételével);
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat
kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott
személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az
adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos
érdekét nem sérti.
Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon
belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának
ténybeli és jogi indokait.
A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat,
továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az Érintettnek tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, illetve zároláshoz való jogát
törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése
vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből,
az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai
vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az
ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az
adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az e-mailen,
vagy postai úton kért adattörlésre a kérés, vagy kifogás megérkezésétől legkésőbb 8 munkanapon belül válaszol az adatkezelő.
VI., A személyes adatok tárolása, az adatkezelés
A Zelma-Medical Korlátolt Felelősségű Társaság számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai a székhelyén (6600 Szentes,
Horváth Mihály u.6/b.), valamint a weboldalt kiszolgáló webtárhely az Unas Online Kft. (9400 Sopron, Major köz 2., Cégjegyzékszám:
08 09 015594, Adószám: 14114113208) által üzemeltetett szerveren találhatóak meg.
VII., Az adatkezelő adatai, kapcsolati adatai Név: Zelma-Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Székhely: 6600 Szentes, Horváth Mihály u. 6/b.
Online elérhetőség: info@zelma-medical.hu
Telefonos elérhetőség: (+36) 20 255-4260
VIII., Az adatfeldolgozó adatai, kapcsolati adatai Név: Zelma-Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Székhely: 6600 Szentes, Horváth Mihály u. 6/b.
Online elérhetőség: info@zelma-medical.hu Telefonos elérhetőség:
(+36) 20 255-4260
Név: Unas Online Kft.
Székhely: 9400 Sopron, Major köz 2.
Online elérhetősége: unas@unas.hu
Név: Magyar Posta ZRT.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6..
Online elérhetőség: ugyfelszolgalat@posta.hu
Készült: Szentes, 2020.10.09.

Hogyan tudok fizetni a webáruházban?
Fizetés módja a zelma.shop webáruházban:
A herzo.hu webáruházban megrendelt termékek és a szállítás esetleges költségeinek kiegyenlítésére az alábbi lehetőség kínálkozik a
vásárlás folyamatában:
■ kiszállítás esetén esetén utánvéttel történő fizetés
Utánvéttel történő fizetés esetén megrendelést követően a házhoz szállításkor a helyszínen a futárnak a termékcsomag átvételét
követően helyben kell készpénzzel, vagy bankkártyával kiegyenlíteni a termék árát.
Készült, Szentes 2020. 10. 09.

Hogyan kapom meg a megrendelt terméket?
A herzo.hu webáruházban házhoz szállítás esetén a megvásárolt termékeket GLS, vagy MPL futárszolgálattal juttatjuk el a
megrendelőknek a vásárláskor megadott szállítási címre.

A megrendelt termékek kiszállítását a Zelma-Medical Kft. megbízásából, a vásárló választása szerint. A GLS, vagy az MPL (Magyar
Post Zrt.) végzi, amely cég a megrendelést követően a megrendeléskor megadott szállítási címen két alkalommal megpróbálja a
kézbesítést teljesíteni.
A TERMÉKEK SZEMÉLYES ÁTVÉTELÉRE VAN-E LEHETŐSÉG?
Igen, a megrendelt termékeket, az üzletünkben (Zelma edénybolt, Szentes, Horváth Mihály utca 6/b.) címen, is átveheti.
Nyitvatartási időben: H-P :9-17 óra között.
MIKOR KERÜL A TERMÉKEK KISZÁLLÍTÁSRA A MEGRENDELÉST KÖVETŐEN?
A szállítás pontos időpontjáról és a fontos vonatkozó részletekről minden esetben a megrendelést követően tájékoztatjuk a
megrendelőket. A házhoz szállítás időpontja a készleten lévő termék esetében a megrendelést követően, maximum három
munkanap. Készlethiány esetén, legfeljebb húsz nap.
MENNYIBE KERÜL A TERMÉKEK KISZÁLLÍTÁSA, AZ UTÁNVÉT?
A herzo.hu webáruházban a megrendelt termékeket egységesen, mennyiségtől függetlenül 1.499.-forintért, GLS futárszolgálattal,
vagy 1.799.-forintért MPL futárral szállíttatjuk ki megrendelőinknek, a megrendeléskor megadott szállítási címre. A szállítási költség,
utánvét és előre utalás esetén is azonos. Tartalmazza a csomagolási, és minden egyéb, a megrendeléssel szállítással, árufizetéssel
kapcsolatos költséget.
HOGYAN TÖRTÉNIK UTÁNVÉTEL ESETÉN A SZÁMLA KIFIZETÉSE?
A megrendelt termékek ellenértékét a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője
és a rendelést visszaigazoló e-mail alapján minden költséget tartalmaz.
HOGYAN VEGYÜNK ÁT CSOMAGOT AZ MPL FUTÁRCÉGTŐL?
A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8 és 17 óra között. Amennyiben ebben az időszakban a megrendelő nem tartózkodik
otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetőség) munkahelyi címet, kontakt telefonszámot megadni (erre a
megrendelés folyamatánál, a megjegyzés mezőben nyílik lehetőség).
A futárszolgálat minimum kétszeri kézbesítést kísérel meg a megadott szállítási címen.
HOL TALÁLHATÓAK A FUTÁRCÉGGEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK?
A szállítást végző futárcég honlapja:www.gls.hu, vagy https://www.posta.hu . Ezen az oldalon, a csomagszállítással kapcsolatos
információk érhetők el.
Készült, Szentes 2020. 10. 09.

