HÁZHOZSZÁLLÍTÁS –
GÖRÖNGYÖS ÚTON

Ĉ v¥»Ĉ Çl¶l²l¶Ĉ l»»²vĈ ¶Ó¥²¾l¶lÇkĈ ª»²vĈ

Az

²Á»Ĉ kÓĈ ¥  Ĉ ²¶{¶Ĉ ¥²lóĈ - »ª¶Ĉ
versenyhátrányba kerülhet manapság az, aki a

²¶{ªĈ ¶Ól¥¶Ĉ k{k»¥»Ĉ ²¨Ó»Ĉ kĈ Çl¶l²¦²¦Ĉ ÿ ÇîĈ
wîĈ ²»ª¶Ĉ ¶»vóĀóĈ ²²Ĉ l²Ĉ ¯¾¶Ó»l Ĉ kĈ ¶Ól»l¶Ĉ

fizikai üzlethelyiség mellett vagy helyett nem áll rá a
webkereskedelemre. Nem árt azonban tudni, hogy

végett is szükség van. Mivel ezek az információk
¶ÓÎ¶Ĉ k{k» kĈ  ª¶Á îĈ ÎĈ Èvl²¾lÓĈ

az informatikai fejlesztésen és a kiszállítás
megszervezésen túl egy webshop üzemeltetése

elengedhetetlen kelléke egy jól kimunkált adatvédelmi
¶ÓkvlÎÓk»óĈ Ĉ Èv¥{kĈ Ã¨{»»¶Ĉ ¶¥²l Ĉ Ĉ l²»Ĉ

¥¥ÎĈ¥Ĉª¶ÓÁ»»Ĉ¶Ĉ ÎóĈ

általában is tisztában lenni az adatvédelmi
szabályokkal: így továbbra sem megengedett például,

Adminisztráció, adminisztráció,
adminisztráció…

¥ÎĈkĈÇl¶l²l¶»Ĉ¨Ç»ª ĈkĈÇÇª  ĈĂĈkĈÓ»»Ĉ
hozzájárulása nélkül – hirdetéseket küldjünk.

Fontos tudni, hogy a házhozszállítás megkezdését be
Ĉ » ĈkĈ¶ÓÎÁ Ĉ¶Ó² »Ĉ»¶ĈÎÓª óĈ
A bejelentés egy formanyomtatvány kitöltésével
»»ªĈ Ĉ ÿkĈ {¥¾ »¾Ĉ l»klvk Ĉ »¨»»ªĈ kÓĈ
illetékes önkormányzat honlapjáról). A bejelentés alól
most mentesülnek a napi fogyasztási cikkeket árusító,
Çkk »Ĉ kĈ Ç {l»¦¯k²Ĉ ¥  Ĉ ¶Ó¥l»k»¦íĈ ªĈ kĈ
válsághelyzet
ideje
alatt
nyilvántartásba vetetni magukat.

nem

kötelesek

Ĉ v »¶ Ĉ »¿ ª Ĉ ÎĈ Èv¶¥¯Ĉ ¶Ól¥¶Ĉ
információt köteles feltüntetni a honlapján. Ezek egy
²¶ÓĈ kl»¦Ĉ ²»»ª{ªĈ ÿ »Ĉ ¯{l¾Ĉ kĈ ²¶{ªĈ
k{k»kĈ ¶Ĉ ²»ª¶ĀîĈ l¶Ĉ ²¶ÓÁĈ kÓ¥ vk Ĉ
egyáltalán nem az. Így például megtalálhatóak kell
legyenek a webshopon a tárhelyet biztosító
¶Ó¥l»k»¦Ĉ k{k»kĈ ¶Ĉ ²»ª¶îĈ Çkk »Ĉ kĈ
v»»ªĈ»¶»Á»ÓĈ¥²{¾l¶Ĉ¶ÓkvlÎkĈ¶óĈ

online

rendeléseknél

természetes,

hogy

a

ÁSZF: nem puszta formalitás
Egy kereskedelmi weboldal köteles a kereskedelmi és
¶Ól»l¶Ĉ »»»Ĉ ÿKg ĀĈ kĈ ÇÇªĈ ¶Óll²kĈ ²»ªĈ
módon közzétenni. Egy ÁSZF elkészítése azonban
nem csupán formalitás, hanem komoly jogi
relevanciával bír.
&ÎĈ ¯{l¾Ĉ kÓĈ Kg ă Ĉ k»l¶kĈ Çk Ĉ kĈ ÇÇªĈ ll¶Ĉ
jogára. Többé-kevésbé köztudott, hogy néhány
Ç»»ªĈ» »ÇĈÎĈ¥  ĈÇl¶l²¦ĈâåĈ k¯¥ ĈvÁĈ
utólag bármikor meggondolhatja magát, és elállhat a
Ç»»ªóĈ$kĈkÓ¥ vk ĈkĈ²¶{ªĈĂĈkl²ĈkÓĈKg ăv îĈ
akár máshol – az elállási jogról a vásárlót kiemelten és
Á¨ Ĉ Ĉ »l¥Ó»k»kĈ ÿÇkÎĈ kĈ ¥¶ÓkvlÎvk Ĉ ª²»Ĉ
 »k Îk»¥Ók»¥»Ĉ Ĉ »¶ÓĈ ¶Óll²kĈ ²»ªÇĀîĈ
¿ÎĈ
kÓĈ
ll¶Ĉ
k»l²{ªĈ
âãĈ
¦ k¯¯kĈ
meghosszabbodik.
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O¨vvĈ¶»v ĈÇ¥»ĈÇ»kĈ»l²ÎkĈkÓĈ¶îĈ¥ÎĈkĈ²¶{ªĈ
által a megrendeléskor automatikusan küldött

Kª»îĈ kĈ Çl¶l²l¶Ĉ ¶Ó¥l¶¥Ĉ Çl»¥Ól¶kĈ k»»Ĉ Î²Ĉ
¥¥ÎkvvĈ  ª²Ó¶²Ĉ »Ĉ ¶Ól»k Ĉ Ó Ĉ kĈ

visszaigazolás már a rendelés elfogadásának és a
¶Ó²Óª{¶Ĉ
»²¨»» Ĉ
 ª¶ÁăóĈ
 Ĉ

területen.

¶ÓkvlÎ¥Ól¶l²kĈ ¶Ó » Ĉ kÓĈ Kg Ĉ kĈ ªvvĈ
hely. De ugyanígy javasolt a szabályzatban rendezni
azt is, hogy mi történik, ha a vásárló nem veszi át a
csomagot, vagy a kézbesítéshez rossz címet ad meg:
jogosult-e az eladó ilyenkor a szállítástól elállni és a
felmerült költségeit érvényesíteni.

ÓĈ  ª²Ó¶Ĉ »l²Îl»¦Ĉ Áª Ĉ kĈ Èvl²¾lÓ¾ Ĉ
Ã¨{¶»Ĉ ÇÓ¶lk»kĈ kĈ ÎÓªîĈ kĈ ¥Îk¶Ó»¦Ç{Ĉ
felügyelet, az adatvédelmi vagy a versenyhatóság is,
akik esetenként többmilliós bírság kiszabására is
¥¥¶¾»kóĈ ¥ »¥¶Ĉ »l»Ĉ kĈ ¶ÓkvlÎ¥Ĉ »¶¨²ÃĈ
ismerete, hogy az innovációnk révén elért extra profit
ne a bírságok megfizetésére menjen el.

Van tétje
ª» ¶Ĉ ĈkÓ»Ĉ¥ {¥ îĈ¥ÎĈkĈÓkĈ »Ĉ
hiánya miatt az online kereskedés szabályainak
betartása kevésbé lenne a hatóságok célkeresztjében.
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