
 

 

Felhasználási feltételek 

1. A következő Felhasználási Feltételek kerültek kidolgozásra a Hírlevél szolgáltatás 
igénybevételéhez. 

2. A Hírlevél szolgáltatást az Azagroup Részvénytársaság biztosítja, melynek regisztrált 
székhelye Varsó 02-681, al. Wyścigowa 6, Lengyelország, melyet a Fővárosi Varsói Kerületi Bíróság 
XIII. Kereskedelmi Osztálya által vezetet Cégnyilvántartás KRS 0000535527 nyilvántartási számán, 
adószám: NIP 5252605277,  üzleti azonosító: REGON 360394968, törzstőke: 6 000 000 PLN, befizetve 
6 000 000 PLN, (továbbiakban: Azagroup S.A.). 

3. Kapcsolati adatok:  
3.1. Postai cím: Azagroup Spółka Akcyjna melynek regisztrált székhelye Varsó 02-681, al. 
Wyścigowa 6, Lengyelország 
3.2. E-mail cím: info@born2be.hu 
3.3. Telefonszám: megtekinthető a https://born2be.hu/kapcsolat oldalon a nyitvatartási 

idővel együtt. (a hívás a szabványos kapcsolási díj az érintett üzemeltetők árlistája szerint). 
4. A szolgáltatást e-mailben küldi rendszeresen az Azagroup S.A. elektronikus postai (email) 

úton, továbbiakban: e-mail, a felhasználó által megadott e-mail címre az 5. bekezdés alapján. 
5. Ezenkívül szöveges üzeneteket (SMS hírlevelet) küldünk a telekommunikációs eszközökre, 

amelyek hanghívások, SMS/MMS fogadására használnak. Ha a Felhasználó úgy kívánja, hogy a 
Hírlevelet ezen a kommunikációs csatornán is megkapja, a feliratkozáskor a megfelelő űrlap mezőben 
meg kell adnia telefonszámát. Az SMS Hírlevél egy választható lehetőség. Az SMS hírlevéllel a 
Felhasználó többek között információkat kap a Felhasználónak küldött Hírlevél részét képző 
különleges ajánlatokról és kedvezményes lehetőségekről. 

6. A Hírlevél díjmentes szolgáltatás. 
7. A Hírlevél szolgáltatás addig  vehető igénybe, amíg a Felhasználó nem iratkozik le róla. 
8. A Hírlevél legalább egyszer egy hónapban kerül kiküldésre. 
9. Az emailben kiküldött Hírlevél infoirmációt tartalmaz a Hírlevél szolgáltatás leiratkozási 

módjáról. A felhasználó bármikor, indoklás nélkül díjmentesen leiratkozhat a Hírlevél szolgáltatásról a 
Hírlevélben található “Ha nem szeretne több értesítést tőlünk, kattintson ide” linket használva. A 
felhasználót ekkor  átirányítja a rendszer a “Feliratkozások és beleegyezések” oldalra. ahol a 
azonosításként meg kell adni a Hírlevél szolgáltatáshoz megadott email címet, és ezt követően a 
Felhasználó módosíthatja a Hírlevélre történő feliratkozás során megadott hozzájárulásokat. 

10. A Hírlevél szolgáltatás e-mailes verziójának megfelelő igénybevételéhez a Felhasználónak 
rendelkeznie kell egy aktív email fiókkal (e-maillel), egy eszközzel, amely alkalmas e-mailek 
fogadására, valamint internet hozzáférésre, az SMS Hírlevél  eléréséhez pedig egy telekommunikációs 
eszközre, amely alkalmas hangalapú hívások, és SMS/MMS üzenetek fogadására.  

11. A Hírlevél szolgáltatást a Felhasználó a következő lépések megtételével aktíválja a 
https://born2be.hu/hirlevel/feliratkozas  weboldalon: 
a) A weboldalon megjelenő űrlapon meg kell adnia a Felhasználónak az e-mail címét, telefonszámát 
(választható), 
b) el kell fogadnia a jelen Felhasználási Feltételeket, 
c) rá kell kattintania a “Feliratkozás” gombra, 
d) Azagroup S.A. által egy elektronikus formában megküldött, visszaigazoló üzenetben rá kell 
kattintania az “Email cím, telefonszám jóváhagyása és a kedvezményt biztosító kód kérése” aktíváló 
linkre. 

12.Az aktiváló linkre kattintva a Felhasználó e-mail címe hozzáadásra kerül az e-mailezési 
listához, telefonszáma pedig az SMS-listához (amennyiben a Felhasználó adott meg telefonszámot). A 
Felhasználó e-mail címe a Hírlevelek kiküldéséhez kerül felhasználásra a Felhasználó részére, a 
telefonszáma az aktuálisan folyó kampányokról szóló szöveges üzenetek kiküldésre (SMS hírlevél).  

12.1. A Hírlevél feliratkozással a Felhasználó jogosulttá válik az AZAgroup S.A  és harmadik fél 
által vagy harmadik fél által, az AZAgruop S.A.-val együttműködésben  szervezet különleges 
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ajánlatokban és versenyeken való részvételre.  Ezeken a különleges ajánlatokban és versenyeken való 
részvétel önkéntes. 

13. A 12. pontban említett aktiváló linkre kattintás után a Felhasználó egy ajándék 
kedvezményre jogosító kódot kap arra az e-mail címre, melyet a regisztrációkor megadott. A 
kedvezményre jogosító kódot a https://born2be.hu weboldalon leadott  megrendelés 
véglegesítésénél használható fel a “ Kupon kód hozzáadása” mezőben.  

14. E-mail cím és telefonszám megadása (válaszható) szükséges az ebben a Felhasználási 
feltételekben meghatározott szolgáltatás igénybe vételéhez. 

15. Hírlevéllel kapcsolatos panaszok továbbíthatóak:  
15.1. E-mailben a info@born2be.hu címre, 
15.2. Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, amelynek elérhetősége megtekinthető a 

https://born2be.hu/kapcsolat oldalon a nyitvatartási idővel együtt. (a hívás a szabványos kapcsolási 
díj az érintett üzemeltetők árlistája szerint). 

16. A panasz megtételének tartalmaznia kell az esetet, amelyre a panasz vonatkozik, az e- 
mail címet, amelyet megadtak a Hírlevél szolgáltatás feliratkozásakor, egy e-mail címet vagy más 
elérhetőséget, ahova a Felhasználó az értesítést kapni szeretné panaszával kapcsolatban, abban az 
esetben, ha eltérő címre szeretné kapni, mint a Hírlevél szolgáltatásra feliratkozáskor megadott email 
cím, illetve ha az értesítési módot megkívánja jelölni. A panaszra válaszadás azonnal, de nem később 
mint 14 naptári napon belül történik a feladástól számítva. A Felhasználó panasza a megadott adatok 
alapján kerül megválaszolásra. A panasz benyújtásával kapcsolatos fenti információk példaként 
szolgálnak, amelyet a Felhasználónak nem kell követnie, és amely nem befolyásolja a panasz ajánlott 
utasításainak betartása nélkül benyújtott panaszok elbírálását. Ha a panaszban hiányosság áll fenn, az 
Azagroup S.A. felkéri a felhasználót, hogy pótolja azokat a panasz benyújtásához. 

17. Az Azagroup S.A. fenntartja a jogot a szabályzat módosítására fontos okokból, különösen 
az Azagroup SA által végzett üzleti tevékenységi körének megváltoztatása miatt, a Szabályzat 
rendelkezéseinek az alkalmazandó joghoz való igazításának szükségessége miatt, a Weboldal és a 
Hírlevél szolgáltatás megfelelő működésének biztosításának szükségessége, a Weboldal és a Hírlevél 
szolgáltatás felhasználóinak biztonságának biztosítása miatt, valamint a Weboldal és a Hírlevél 
szolgáltatás új feltételeinek bevezetése vagy a meglévők módosítása miatti szükségessége. A 
felhasználókat az jelen Feltételek módosításainak tartalmáról tájékoztatjuk, a Weboldalon található 
"Szabályzatok" lapon erre vonatkozó információt helyezünk el. Ezenfelül a jelen szolgáltatás 
Szabályzatában bekövetkezett változásról, felsorolva a változtatásokat érintő pontokat, a Felhasználó 
arra e-mail címre is értesítést kap e-mailben, melyet a regisztráció során megadott. 

18. A Felhasználási feltételek elérhetőek díjmentesen a Weboldal “Szabályzatok” lapon olyan 
formátumban, mely lehetővé teszi  felhasználónak, hogy megtekintse, sokszorozza, és elmentse jelen 
szabályzat tartalmát azon az kommunikációs rendszeren, amelyet használ. 

19. A személyes adatok kezelője az Azagroup S.A., amely regisztrált székhelye Varsó (02-681) 
Aleje Wyścigowa 6, Lengyelország A személyes adatok kezelési jogalapja ebben az esetben a 2016. 
április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi Természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló 
rendeletének 6. cikkelyének (1) bek. b) pontja. Az adatokat a Hírlevél szolgáltatás megfelelő 
nyújtásához szükséges mértékben dolgozzuk fel. A személyes adatok megadása önkéntes, de 
szükséges a Hírlevél szolgáltatás előfizetéséhez és használatához, az adatszolgáltatás elmaradásának 
következménye, hogy nem tudja használni a szolgáltatást. A Felhasználónak jogában hozzáférést 
kérni adataihoz, módosítani, törölni vagy korlátozni a feldolgozást, joga van tiltakozni a feldolgozás 
ellen, joga van visszavonni hozzájárulását az adatainak feldolgozásával és továbbításával 
kapcsolatosan. A Felhasználónak jogában áll továbbá panaszt benyújtani a Személyes Adatvédelmi 
Hivatal elnökéhez, ha úgy dönt, hogy az adatkezelés sérti a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit. Az 
adatokat a jogszabályi rendelkezések alapján az adatokhoz való hozzáférésre jogosult szervezetek és 
az Adatkezelővel együttműködő jogalanyok fogják megkapni a szolgáltatás megfelelő 
megvalósításának mértékében. A személyes adatok feldolgozásáról további információkat a 
https://born2be.hu/adatkezeles oldalon olvashat. 
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20. Kapcsolatfelvétel az Adatvédelmi tisztviselővel a iod@azagroup.eu e-mail címen. 
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