
Általános szerződési feltételek 
Adatvédelmi nyilatkozatok 

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Rakovics Éva 

egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.spirit4you.hu 

honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – 

igénybevételének feltételeit szabályozza. 

  

1. A Szolgáltatást nyújtó: 

Név: Rakovics Éva 

Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 87/c 

Statisztikai számjel: 67418411 - 7022 - 231 - 01 

Adószám: 67418411 - 1 - 42 

Számlaszám: 11600006-00000000-2353189 

Email cím: Info@spirit4you.hu 

Telefonszám: +36-30-758-1331 

  

2. A Szolgáltatás leírása 

A Szolgáltató által nyújtott tanácsadói szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató 

hatékony, közvetlenül alkalmazható személyügyi ismereteket, sors rendező 

lehetőségeket, ezzel kapcsolatos oktató videókat és egyéb tananyagokat oszt meg a 

Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”). 

A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse önmagukkal, és a világgal  

kapcsolatos spirituális információkkal és módszereivel, amiket a tagok saját életük, 

tevékenységük során alkalmazhatnak. 

http://www.spirit4you.hu/
mailto:hello@onlinekatapult.hu


3. A szerződés tárgya 

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében a 

spirituális, vagy lélekegészségével kapcsolatos tananyagok elkészítésével és a 

Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát 

képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének 

időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a 

Szolgáltató által később elkészített és közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos 

nyújtója Rakovics Éva egyéni vállalkozó, aki a megbízást kifejezetten elfogadja. 

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a 

honlapon, amik a humán erőforrással kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes 

képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve 

kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására 

(a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó 

szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb 

lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron.  

 

4. A szerződés létrejötte 

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – 

között ráutaló magatartással, a Tag által a www.spirit4you.hu weboldalon, vagy 

annak al oldalán található jelentkezési lap, űrlap kitöltésével, és a „Megrendelem” 

gomb lenyomásával jön létre. 

A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, 

illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. 

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak 

kell lenniük. A látogató felelősséget vállal, hogy az így megadott adatok hiánytalanok 

és valósak. 

Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a 

Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal 

megkezdje. 

http://www.spirit4you.hu/


5. Jelentkezés visszaigazolása 

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok 

megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a 

beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk 

elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra, mellyel a Szerződő Felek között a 

Szolgáltatási Szerződés létrejön. 

  

6. A megbízási díj teljesítése 

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártya adatait. A 

jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártya adatok valósak, és a megadott 

bankkártyával jogszerűen rendelkezik. Tagnak továbbá lehetősége van banki 

utalásra is, ehhez szinte minden esetben válaszlehetőséget biztosít számára 

Szolgáltató. 

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Braintree nevű 

fizetési rendszert a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 

118 349) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési 

segédjének minősül. A Braintree általános szerződési feltételei és az adatvédelmi 

nyilatkozata folyamatosan ellenőrizhetők, megismerhetők, és ellenőrizhetők, 

a https://www.braintreepayments.com/legal weboldalon, amiket a Szerződő Felek 

megismertek és elfogadtak. 

 
7. Számlázás és kamat 

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát 

köteles kiállítani, amelyet a tanulói fiókon keresztül juttat el a Taghoz, vagy a díj 

beérkezésekor elektronikus levélben. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb 

szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus 

számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Taghoz. A Tag az 

elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja. 

https://www.braintreepayments.com/legal


Felek megállapodnak abban, hogy a számla teljesítési határidejét követő 5 (öt) 

naptári nap kamat kamatmentes, de amennyiben a teljesítési határidő további 

késedelmet szenved, úgy Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésének napától 

visszahatóan, 10 (tíz) % kamatot jogosult felszámítani és érvényesíteni, mint ügyleti 

kamatot. A fizetési késedelemnek a számla teljesítési határidejétől számított 30 

naptári napja jelen szerződés bontó feltétele. 

  

8. Felmondás kezdeményezése 

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a tanulói fiókon 

keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát az info@spirit4you.hu  email 

címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen 

szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltatás felmondása ellenére a 

tanulói fiókban – annak törléséig – a Tag által korábban megvásárolt kiadványok 

elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak. 

  

9. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve 
elállási jog 

A fogyasztónak minősülő Tag a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül 

azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó 

szerződést. Az ingyenes próbaidőszak letelte esetén a Szolgáltató a megbízási díj 

időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj 

ezt meghaladó részét a Tag bankkártyájára visszafizeti. 

A fogyasztónak minősülő Tag az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának 

átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül 

elállhat. 

10.Rendes felmondás 

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt 

rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt 

mailto:info@spirit4you.hu


bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási 

díj levonását követő harmincadik napra esik. 

 

11.Rendkívüli felmondás 

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú 

jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél 

a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan 

megszegi.  

12.Kártérítési felelősség kizárása 

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való 

kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb 

mértékben kizárja. 

13.Szerzői jogok 

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.spirit4you.hu  weboldal, annak elemei és az 

azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a 

Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, 

hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen 

anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése 

esetére 500 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget. 

14.Teljességi záradék 

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek 

teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy 

írásbeli megállapodást hatálytalanít. 

  15. A szerződés hatálya 

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre. 

  

http://www.spirit4you.hu/


16.Szerződésre irányadó jog és záró 
rendelkezések 

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb 

hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország. 

  17. Panaszkezelés 

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus 

levelezési címére küldheti: info@hrspecialista.hu 

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a vásárlók panaszkezelésére 

hivatott szervekhez is fordulhat. 

  18. A Szolgáltató által igénybevett tárhely 
szolgáltató adatai: 

 https://tarhely.eu/kapcsolat.php 

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon 

letölthetőek a www.spirit4you.hu/aszf weboldalon. 

 1.sz. melléklet: 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa 

vissza) 

Címzett: * 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási 

jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás 

nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 

https://tarhely.eu/kapcsolat.php
http://www.spirit4you.hu/aszf


A fogyasztó(k) neve: 

A fogyasztó(k) címe: 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt: ………………………., ………….., ……, …… 

 

Adatvédelmi nyilatkozat 

Összefoglaló 

Minden személyes adatot kizárólag a törvényeknek megfelelően gyűjtünk, valamint 

kezelünk. Hírlevelet kizárólag az Ön hozzájárulásával küldünk. Adatait a lehető 

legnagyobb biztonságban tároljuk, azokat harmadik félnek nem adjuk át. 

Személyes adatok 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba 

hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes 

kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, 

böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos 

technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől 

Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata 

során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. 

IP-címét felhasználjuk weboldalunk kezeléséhez. IP-címe segítségével széleskörű 

demográfiai információkhoz jutunk, például arról, hogy melyik oldalakat látogatják a 

leggyakrabban, hányan használják a weboldalt, milyen népszerű kereső-

kifejezéseket használnak, mindemellett világszerte felmérhetjük weboldalunk 

népszerűségét. 

Statisztikai célú adatgyűjtés 

Honlapunk szolgáltatásainak javítása, a felhasználói élmény fokozása, valamint 

látogatottsági statisztikák készítése érdekében szervereink elmenthetik az Ön által 

használt IP címet, web böngészője típusát, számítógépes operációs rendszerét. A 

weboldal ezen adatokat kizárólag összesített formában dolgozza fel a fenti célok 



érdekében, azokat az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatokkal 

semmilyen módon nem kapcsolja össze. 

A weboldal böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából a 

weboldal a Yahoo!-tól és a Google-tól származó mérőkódokat (web beacon-t) 

használ. Az ezen és egyéb website-okról gyűjtött anonim információkat a Yahoo! és 

a Google is felhasználhatja termékei, szolgáltatásai fejlesztése érdekében, valamint 

arra, hogy az Ön számára releváns hirdetéseket közvetítsen. Amennyiben további 

információt szeretne megtudni erről a gyakorlatról, vagy tudni szeretné, milyen 

lehetőségei vannak arra, hogy a Yahoo! illetve, Google ne használja fel az Önről 

szerzett információkat, kattintson ide illetve ide. 

 

Cookie-k és Web beacon-ök 

A cookie kisméretű programok vagy fájlok, melyeket az Ön internetes böngészője 

ment el honlapunkról és tárol el, kizárólag a felhasználó azonosításának 

megkönnyítése, valamint a meglátogatott oldal személyre szabhatóságának 

érdekében. Az internetes böngészők jelentős része az alapbeállításból adódóan 

elfogadja a cookie-kat, ugyanakkor lehetőség van ezek felhasználó általi letiltására, 

visszautasítására is. Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k felhasználó általi tiltása 

nem akadálya a honlapunk böngészésének, vagy meglátogatásának, azonban 

előfordulhat, hogy Ön nem tudja honlapunk bizonyos részeit meglátogatni, vagy 

testreszabott információkat fogadni. 

A web beacon olyan elektronikus kép, amelyeket a webhelyeinken vagy e-mail 

üzeneteinkben használunk a cookie-k továbbítására, a látogatások számlálására és 

a kampányok használatának és hatékonyságának elemzésére, pl. hogy a 

felhasználó megnyitja-e a küldött e-mailt, és reagál-e rá. 

A cookie-k adatvédelmi és tárolási beállításainak kezelésével kapcsolatos további 

információ elérhető az alábbi linken: http://www.youronlinechoices.com/ 

 

Elektronikus levélcímek felhasználása 

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek 

felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott 

módon használja fel (tájékoztató vagy reklám-) e-mail küldésére. A Szolgáltató által 

üzemeltetett hírlevelek hirdetéseket tartalmazhatnak. Szolgáltató hírlevelet csak a 

Felhasználó feliratkozása, előzetes, egyértelmű, kifejezett és önkéntes hozzájárulása 

esetén küld, amelyre az erre vonatkozó felület kitöltésével ad hozzájárulást. A 

http://web.analytics.yahoo.com/
http://www.google.com/analytics/
http://www.youronlinechoices.com/


Felhasználó a hírlevél feliratkozás felületen tud feliratkozni. A hírlevélről a 

Felhasználó bármikor ingyenesen, indoklás nélkül leiratkozhat a hírlevélben jelzett 

módon. 

Jogorvoslat 

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal 

fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (posta cím: 

1530  Budapest, Pf.: 5., cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: 

+36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: 

http://naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes 

törvényszéken. 

 

Záró rendelkezések 

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Weblapot. 

A webhely üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a 

Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba 

lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással 

elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat. Az Adatvédelmi 

szabályzat mindenkori aktuális változata a Weboldal megfelelő menüpontjában 

mindenkor elérhető. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

