
 

„in nuce DPO eszközkészlet” szállítási feltételek 

Hatályos: 2020. február 1. napjától 

A Nuce 2020 Bt. (Adószám: 24305567-2-13, Cégjegyzékszám: 13-06-067024, a továbbiakban: Nuce) által 

készített „in nuce DPO eszközkészlet” fantázianevű termék szállítására a jelen szállítási feltételek 

rendelkezései az irányadóak. 

Az „in nuce DPO eszközkészlet” tartalma: 

1. A honlapon felsorolt dokumentációk egy csomagban; 

2. Az „in nuce DPO eszközkészlet” számla kiegyenlítésétől számított 12 hónapon keresztül: 

a. Ingyenes termékkövetés (a termék minden új változatának ingyenes elérhetővé tétele); 

b. Hozzáférés a zárt „in nuce” szakmai csoporthoz a Facebook-on; 

Az „in nuce DPO eszközkészlet” a NUCE szakembereinek szellemi terméke, és mint ilyet védi az 1999. évi 

LXXVI. törvény a szerzői jogról. A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó 

egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg. A védelem nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől 

vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől. 

A termék több eleme is szabadon módosítható, szerkeszthető. A megrendeléssel ugyanakkor a Megrendelő 

vállalja, hogy a terméket csak a megrendelésben szereplő adószámú szervezetben használja fel, csak annak a 

szervezetnek az előnyére fordítja és egyetlen adatvédelmi tisztviselő (DPO), belső adatvédelmi felelős 

használja. A termék egyetlen elemét, sem annak részeit nem másolja, nem teszi közzé, nem továbbítja más 

magánszemélynek vagy szervezetnek. 

A Megrendelő által megrendelt termék bármely elemének szándékos vagy vétlen kiszivárgásáért, teljes 

büntetőjogi felelőséggel tartozik. 

A termék ára úgy lett kialakítva, hogy nem tartalmaz semmilyen támogatást. Telefonos, e-mail, vagy 

személyes támogatás és tanácsadás, csak felár ellenében vehető igénybe. 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) h) pontja alapján ezúton is tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy 

termékünk adott elemei (pl. DOC, XLS, PPT állományok) szerkeszthetők, átalakíthatók, ugyanakkor több 

különböző módon védettek. Egyrészt jogi, másrészt műszaki megoldásokkal. A műszaki megoldások között 

több olyan van, ami az állományokba nem látható módon van beépítve, a szerkesztést-másolást nem 

akadályozza, de az adott dokumentum forrása (jogszerű vásárlója) utólag is egyértelműen beazonosítható 

velük. A jogosulatlan másolatokat automatizált digitális eszközökkel is figyeljük. A jogsértők ellen, a fizetős 

ügyfeleink érdekében is fel kívánunk lépni. 

  



 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) m) pontja alapján kifejezetten felhívjuk minden érdekelt figyelmét, 

hogy a „megrendelés” gomb megnyomása a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezését jelenti a 

teljesítéshez, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a 

teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát. Azaz: a megrendelt termék jellege miatt 

nincs visszavásárlási, pénzvisszatérítési lehetőség. 

A termékre csak letöltési garancia van, azaz ha nem sikerül a letöltés abban a NUCE szakemberei segítenek. 

Más garancia a termék jellegénél fogva nem értelmezhető. 

A NUCE honlapján a „Megrendelem” gomb megnyomása jelenti a megrendelést. A megrendeléssel a NUCE és a 

Megrendelő között létrejön és hatályba lép a szerződés, amely alapján Megrendelő kötelezettséget vállal az 

„in nuce DPO eszközkészlet” ellenértékének megfizetésére.  

A NUCE az e-dokumentum formájában forgalmazott „in nuce DPO eszközkészlet” terméket a megrendelést 

követően és a megrendelés alapján három munkanapon belül visszaigazolja, és számlázza a Megrendelőnek. A 

szállítási szerződés csak ezzel a visszaigazolással válik érvényessé. A számlát digitális és papír alapon is 

eljuttatja a megrendelésben megadott címekre.  

A Megrendelő által kiegyenlített számlát követő legfeljebb három munkanapon belül a Megrendelő egy három 

napig érvényes letöltési linket kap a NUCE-től, ahonnan a megrendelt termék letölthető és használható.  

A dokumentumok letöltése semmiféle további előfizetési kötelezettséggel nem jár sem a Megrendelő, sem a 

NUCE részére.  

Fontos korlátozás! 

A NUCE nagy figyelmet fordít a jogszabályoknak való megfelelésre, de cégünk egy informatikai biztonsági 

tanácsadó cég és nem jogi iroda. 

Az anyagainkban található adatokat a legjobb tudásunk szerint megbízható forrásokból szereztük, de csak 

tájékoztató információként kezelendőek. Ezek elfogadása, életbe léptetése, alkalmazása csak a saját jogi, 

informatikai szakembereikkel való konzultáció és megfelelő módosítások után lehetséges. 

Az átadott anyagban található bármely információ, észrevétel, megjegyzés vagy vélemény elsősorban 

informatikai, technikai, esetleg szabályozási jellegű és az üzleti folyamatok javítását célozza. Ugyanakkor 

ezek semmilyen formában nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem számviteli-, sem jogi tanácsnak vagy 

véleménynek! Ilyenekre a NUCE nem hitelesített és nem is jogosult. 

Az anyagunk kizárólag gondolatébresztőként szolgálhat az Önök szervezete számára, hogy a megfelelő, erre 

illetékes, képzett és jogosult szakemberekkel az Önök konkrét helyzetét, eseteit, kérdéseit, tisztázzák. 

Jogszerű döntéseket csak ilyen konzultációk után lehet hozni. 

Az anyagunkra való hivatkozás nem lehet alap egy esetleges hatósági, ellenőrzési, törvényességi eljárásban. A 

jogszabály és az ezzel kialakulóban lévő szemlélet viszonylagos újszerűsége, az ellenőrzések és a 

jogértelemzés kiforrása miatt egy esetleges későbbi ellenőrzés megállapításait sem lehet előrejelezni. 

A termék használata nem lehet garancia semmire, semmilyen későbbi (akár hatósági) ellenőrzés során, az 

ebből fakadó felelősséget a NUCE ezúton is elhárítja.  

A termék nem a GDPR szerinti adatvédelmi tisztviselő felkészítését jelenti, csak segítséget és mintákat kínál, 

amit a vevőnek a saját jogi és informatikai szakértőivel egyeztetve kell véglegesíteni, a cég vezetésével 

elfogadtatni és üzemeltetni. 



 

A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 

A különböző kedvezmények nem összevonhatóak. 

Az egyéb kérdésekben a Nuce 2020 Bt. általános szerződéses feltételei az érvényesek. 

Kérdés esetén ügyfélszolgálatunk az alábbi elérhetőségeken érhető el munkanapokon 9.00 és 17.00 óra között: 

Telefon +36703066446, E-mail: info@nuce.hu  
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