ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
amely létrejött egyrészről: Medcare Kft. 1116 Budapest, Építész utca 8-12., e-mail:
ws@workshopstudio.hu - mint szervező (továbbiakban Szervező vagy Szolgáltató),
másrészről: a Workshop Studio WORKSHOPOK ONLINE programjainak keretében rendelkezésre
bocsátott anyagokat önállóan feldolgozó hallgató (továbbiakban Hallgató, Résztvevő vagy
Felhasználó) között az alábbiak szerint:
1. Az esemény célja
A Workshop Studio WORKSHOPOK ONLINE programjaihoz kapcsolódó tartalomszolgáltatás
keretében az otthoni ételkészítés (pl. macaron sütés, leveles tészta készítés) és kreatív (pl.
akvarell festészet, aromaterápia…stb.) ismeretek bővítése.
2. Az esemény helye, időtartama, ütemezése
Az esemény interneten keresztül, egy Facebook zárt csoportban videók és jegyzetek önálló
feldolgozásával végezhető.
A videók az esemény indulásától 2020. december 31.-ig tekinthetőek meg. 2021. január 1-től
kezdődő események esetében a határidő az online esemény kezdésétől számított 14 nap.
Az előadások feldolgozása a Résztvevő önálló beosztása szerint, a rendelkezésre álló idő alatt
történik.
3. A programban való részvétel feltételei:
az eseményen való részvétel előképzettséget nem igényel.
4. A Hallgató kötelezettségei
• A Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy az eseményen rendelkezésre bocsátott anyagot
sem a program időtartama alatt, sem azután nem osztja meg másokkal, és azokat a saját
maga számára készített termékek előállításán kívül semmilyen más módon nem használja fel.
• A videók és a jegyzetek teljes tartalma a szerződi jogról szóló, 1999. évi LXXVI. törvény
hatálya alá esik, melynek értelmében az esemény bármely részének részben vagy egészben
történő másolása, tovább értékesítése, digitális vagy hagyományos információhordozókon
való közlése csakis a Szervező előzetes írásbeli és a Szervező nevének feltüntetésével
lehetséges.
• A Hallgató tudomásul veszi, hogy az említett szerzői jogok megsértése estén a polgári jogi
felelősség szabályai szerint a Szervező kártérítést követelhet.
• A Hallgató beleegyezését adja és semmilyen követelést nem támaszt arra nézve, hogy a
programmal kapcsolatban megfogalmazott véleményét a Szervező a marketinganyagaiban
felhasználja a Hallgató keresztnevének feltüntetésével.
• A Hallgatónak rendelkeznie kell internet kapcsolattal és azon számítástechnikai
szoftverekkel, felhasználói fiókokkal, amelyeken keresztül az eseményhez kapcsolódó
anyagokat (videók, jegyzetek) eléri.
• A Hallgató a programok alapján megismert eszközöket és alapanyagokat a saját
felelősségére szerzi be és használja.

• A Hallgató felelőssége 5 napon belül jelenteni elérhetőségeinek változását. Amennyiben ezt
elmulasztja és emiatt a Szolgáltató nem tudja felvenni a kapcsolatot vele, hozzá információkat
eljuttatni, a Hallgató vállalja a felelősséget az esetleges következményekért.

5. Lemondás, vis major, az eseményből történő kimaradás
Lemondást a Szervező csakis írásban, a ws@workshopstudio.hu e-mail címre való megküldés
esetén fogadja el. Amennyiben az eseményen való részvétel lemondásra kerül, úgy a
részvételi díj nem kerül visszatérítésre.
A befizetett, ám fel nem használt összeg későbbi időpontra átváltható, más személyre
kizárólag a Szervező írásos engedélyével ruházható át.
Amennyiben az online esemény előre nem látható és a Szervezőnek fel nem róható okokból
(pl. az online esemény elindítását ellehetetlenítő baleset, internet szolgáltatási probléma,
természeti katasztrófa, veszély - vagy válsághelyzet, stb.) az előre meghirdetett időpontban
nem kerül megtartásra, úgy a már befizetett összeget, előleget a Szervezőnek nem áll
módjában visszatéríteni, ám az egy későbbi időpontban vagy szolgáltatási formában
felhasználhatóvá válik.
6. A Szervező feladatai és kötelezettségei
• A Szervező biztosítja az esemény elvégzéséhez szükséges Facebook-csoport tagság
jóváhagyását és az anyagok eljuttatását a Hallgató részére. A Szervező kizárólag a
programhoz kapcsolódó anyagok a Hallgató részére történő eljuttatásáért vállal felelősséget.
• Az eseményhez kapcsolódó zártkörű tagság az esemény kezdetétől, 2020. december 31.ig
érvényes, utána megszűnik. 2021. január 1-től kezdődő események esetében a határidő az
online esemény kezdésétől számított 14 nap.
• A Szervező semmilyen felelősséget nem vállalt a Hallgató által az esemény során vagy azt
követően önállóan, saját fogyasztásra készített termékeiért.
• A Szervező fenntartja a jogot a Hallgató az eseményhez kapcsolódó írásos
megnyilvánulásainak saját marketinganyagaiban való közlésre. A Hallgató ezt elfogadja és a
Szervezővel szemben semmilyen követelést nem támaszt.
• A Szervező nem vállal felelősséget az olyan technikai problémákért, amelyek a Szervezőnek
nem róhatók fel, mint pl. internet kapcsolat megszűnése, Facebook akadozása, rendszer
leterheltsége, stb.
7. Az esemény díja
A Workshop Studio WORKSHOPOK ONLINE programjainak díja 2020 évben: 4.300 HUF/
esemény/fő, mely banki átutalással, egy összegben rendezendő.
A banki átutaláshoz szükséges adatok:
Medcare Kft.
11100300-10940581-01000003
CIB Bank
Közlemény: KIZÁRÓLAG az esemény dátuma

8. Jelen szerződés pontjait a felek közösen értelmezték, s azt, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt a regisztráció elküldésével elfogadták.
9. A megrendelés elektronikus úton (a www.workshopstudio.hu oldalon történt regisztrációval,
jelentkezéssel egyidőben, megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési és teljesítési
kötelezettséggel jár. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.
(II.26) számú Kormányrendelet hatálya alá tartozik. Ennek értelmében a Hallgató/Felhasználó
tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését (a “tananyagcsomag”, tehát az
eszköz és alapanyagigény illetve a videók a Hallgató részére történt eljuttatását) követően
felmondási jogát elveszíti. A szerződés az eseményre való jelentkezéssel, regisztrációs e-mail
elküldésével (Küld, Foglalás gombra való kattintással) jön létre.

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadók.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A Medcare Kft. (1116 Budapest, Építész utca 8-12., e-mail: ws@workshopstudio.hu )
továbbiakban Szervező, Adatkezelő, a Workshop Studio WORKSHOPOK ONLINE eseményein
való részvétel a Szervező és a Felhasználó, Hallgató közötti szerződéses kapcsolat létrejöttéhez
és teljesítéséhez kötött, melyhez előzetes, írásbeli regisztráció szükséges.
A regisztrációhoz és a Facebook csoportba való belépéshez a következő adatokat kötelező
megadni:
•
•
•
•
•

vezetéknév
keresztnév
e-mail com
magyarországi számlázási cím
cég esetében adószám

Az adatok megadásával a Felhasználó/Hallgató kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott
személyes adatok kezeléséhez.
Az adatkezelés célja: számlakibocsátás a Felhasználó/Hallgató részére, a Felhasználóval/
Hallgatóval történő kapcsolattartás és a Felhasználó/Hallgató azonosítása.
Az adatkezelés időtartama: a Felhasználó/Hallgató adatait a szerződés napján hatályos
jogszabályban meghatározott időtartamig, illetve annyi ideig őrizzük, amíg a Felhasználó/Hallgató
kifejezetten nem kéri az adatai törlését a rendszerből.
A Felhasználónak/Hallgatónak jogában áll, hogy megtekintse és frissítse személyes adatait, illetve
hogy kérje azok törlését. Ilyen célból kérjük, hogy küldjön e-mailt a ws@workshopstudio.hu címre.
Az adatkezelő az adatokat a (WIX.COM) rendszerében tárolja.
A Medcare Kft. Workshop Studio WORKSHOPOK ONLINE programjaihoz kapcsolódó
tartalomszolgáltatás a Facebook alkalmazáson keresztül történik. A külső szolgáltatók
rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi
irányelvei az irányadók.

