„HEBI” KERÉKPÁROS KÁRTYA ÉS KERÉKPÁR HASZNÁLATI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Hévíz Város Önkormányzat (székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1., adószám: 15734374-2-20), mint
Használatba adó (továbbiakban: Használatba adó)
képviseletében aláírásra jogosult (VFO/280-43/2014 számú, 2014.05.30. kelt megbízási szerződés alapján)
Hévíz TDM Egyesület (székhely: 8380 Hévíz, Rákóczi u. 2., adószám: 18969977-2-20 telefonszám: +36/83540-131, e-mail: heviz@tourinform.hu)
másrészről
név:…………………………………………………………………………………
születési hely, idő…...…………………………………………………………….
anyja neve………………………………………………………………………….
lakcím:………………………………………………………………………………
személyi igazolványszám: ……………………………telefonszám: ………………………
e-mail cím:

…………………………………………………………………….

mint Használatba vevő (továbbiakban: Használatba vevő), együttesen Felek között
a „HEBI” „Hévízi Bicikli” közösségi kerékpár (továbbiakban: HEBI Kerékpár) használatát lehetővé
tevő Kerékpáros kártya (továbbiakban: HEBI Kerékpáros kártya) használatára vonatkozóan, az alulírott
napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:
1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy 201………… napjától 201……... napjáig Használatba adó
………………………azonosító jelű HEBI Kerékpáros kártyát a Használatba vevő használatába adja. A
Használatba vevő a HEBI Kerékpáros kártyát jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átveszi a 10.
pontban meghatározott kaució átadása mellett.
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a HEBI Kerékpáros kártya birtokában a Használatba vevő jogosulttá válik,
hogy a HEBI Kerékpárt használja a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet, A
„Hévízi BICIKLI” - „HeBi” Általános Szerződési Feltételek szerint.
3. Használatba vevő tudomásul veszi, hogy a HEBI Kerékpár napi használatának lehetséges időtartama
maximum napi 4 óra.
4. Használatba adó szavatol azért, hogy a használat időtartama alatt a HEBI Kerékpár műszakilag alkalmas
az. 1. számú mellékletben meghatározottak szerinti a rendeltetésszerű és szerződéses célja szerinti
használatra, illetve azért, hogy a használat időtartama alatt harmadik személynek nincs olyan joga vagy
igénye, amely a Használatba vevőt a használatban akadályozza, korlátozza vagy kizárja.
5. Használatba vevő kijelenti és jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a HEBI Kerékpáros kártya,
valamint a HEBI Kerékpáros kártya birtokában igénybe vehető HEBI Kerékpár használatára vonatkozó
szabályokról – különösen a használattal együtt járó Használatba vevőt terhelő felelősségről –
Használatba adó részletesen tájékoztatta.
6. Használatba vevő köteles a HEBI Kerékpárt rendeltetésének megfelelően kellő gondossággal használni,
kezelni és megóvni. Nem jogosult a HEBI Kerékpárt másnak használatába átadni, bérbe adni,
kölcsönadni. Ezen kötelezettségek megszegéséből származó minden felmerülő kárért a Használatba
vevő teljes anyagi felelősséggel tartozik a polgári jog szabályai szerint.
7. Használatba vevő 6. pontban foglalt kötelezettsége különösen kiterjed a HEBI Kerékpár elveszítéstől és
a lopástól való megóvására.
8. Használatba vevő a HEBI Kerékpár használata előtt köteles megbizonyosodni arról, hogy a kerékpár
műszakilag használatra alkalmas állapotban van. Használatba vevő a használat megkezdésével
elismeri, hogy HEBI Kerékpár állapota közlekedésre alkalmas.
9. Használatba vevő a HEBI Kerékpárral kapcsolatos minden rendkívüli eseményről köteles Használatba
adót értesíteni (kiemelten rongálódás, ellopás esetén). Használatba vevő köteles kellő gondossággal
eljárni annak érdekében, hogy a HEBI Kerékpár illetéktelen személyek általi használata
megakadályozható legyen.

10. Használatba vevő 1.000,- Ft kauciót köteles fizetni jelen szerződés aláírásával egyidejűleg
készpénzben. A kaució a HEBI Kerékpáros kártya TDM Egyesületnél történő leadásakor visszafizetésre
kerül a Használatba vevő részére, az átvételi nyilatkozat aláírása ellenében.
11. A HEBI Kerékpáros kártya érvényességi ideje 1 év, ha ezen időtartam lejártakor a Használatba vevő a
HEBI Kerékpáros kártyát nem adja le a TDM Egyesületnél, akkor ez a kaució elvesztését vonja maga
után, továbbá a HEBI Kerékpáros kártya érvénytelenítésre kerül.
12. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során egymással együttműködve kötelesek eljárni. Minden
olyan körülményről, akadályról, amely a jelen szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást
haladéktalanul kötelesek értesíteni. Jelen szerződéssel összefüggő minden értesítést, egyéb közlést
szerződő felek írásban ajánlott-tértivevényes levél formájában vagy fax, e-mail SMS útján kötelesek
egymás felé megtenni, a jelen szerződésben megadott címre és telefonszámra küldve. Szerződő felek
megállapodnak abban, hogy az így másodszor elküldött levél a postára adástól számított 5. napon akkor
is a címzetthez megérkezettnek tekintendő, ha az „ismeretlen”, „elköltözött”, „cím elégtelen”, „nem
fogadta el”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
13. Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy minden - jelen szerződés szempontjából releváns adatban bekövetkező változásról 3 munkanapon belül írásban, igazolható módon értesíti a Használatba
adót. Amennyiben Használatba vevő elmulasztja ezt a kötelezettségét, az ebből eredő teljes
kárfelelősség terheli.
14. Használatba vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait Használatba adó a vonatkozó
adatvédelmi jogszabályok szerint a szerződésben meghatározott célra kezelje, különösen a jelen
szerződés és annak 1. sz. mellékletéből eredő igények érvényesítése körében. Használatba vevő jelen
szerződés aláírásával kijelenti, hogy személyes adatai kezelésének szabályairól Használatba adót
tájékoztatta.
15. Használatba vevő jelen szerződés aláírásával kifejezetten elismeri, hogy a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képező 1. mellékletet megismerte, azzal kapcsolatos kérdéseire választ kapott
és a benne foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
16. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Szerződő felek jelen használati szerződést annak elolvasása, megértése és közös értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag saját kezűleg aláírták.
Kelt: Hévíz, ………………………………
…………………………………….
………………………………
Használatba vevő
Használatba adó
képviseletében aláírásra jogosult
Alulírott …………………………………………………….. elismerem, hogy fenti Használati szerződés
megkötésekor kaucióba helyezett összeget a mai napon visszakaptam.
Hévíz, …………………………………
…………………………………….
aláírás

HEBI rendszer adatkezelési Tájékoztatás
a 2011.évi CXII. tv. (Infotv.) szerint

A rendszer használatához előzetes regisztráció szükséges!
Infotv. 4.§ szerint tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a kezelt adatok köre: a felhasználói szerződés (a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rend. szerinti) létrejöttéhez,
megrendelések teljesítése és a megrendelések díjának beszedését bizonylatoló, az az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. (Art.) szerinti nyugta vagy számla kiadásához, továbbá a felhasználó tájékoztatásához szükséges adatok.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezései értelmében:
(1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása,
tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása,
valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges
természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
(2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó
díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével
kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára,
időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
(3) A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon
személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak
az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok
kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok
teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
(4) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben
meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett
elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes
meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
(5) Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a
szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést
megtilthassa.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az
igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
(7) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének
elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A (4) bekezdésben meghatározott célból
kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő
rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

(8) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek
valamely (1)-(3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott
szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.
(9) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor
megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel
közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
A HEBI rendszer tulajdonosa, mint (Infotv.3.§. 9 és 18) adatkezelő és adatfeldolgozó:
Hévíz Város Önkormányzat
Székhely és postacím: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
Adószám: 15734374-2-20
Email: info@hevizbike.hu
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 83 500-800 v. +36 30 791 12 32
Az ügyfél az adatai megadásával egyidejűleg felhatalmazza “Hévíz Város Önkormányzat”-ot (továbbiakban Hévíz ÖNK)
adatainak a 2011. évi CXII. Információs önrendelkezési jogról szóló törvény 4.§(1), 5.§(1)a) és a 2001:CVIII 13/A.§
szabályzása alapján, kizárólag jelen Adatkezelési Nyilatkozat szerinti (Felhasználói szerződés) célnak megfelelő
kezelésére, a vonatkozó jogszabályok szerinti időbeli hatállyal, de minimum 5 év.
Cookie kezelése:
A cookie egy szöveges fájl a vásárló számítógépén ami a böngésző által kezelt könyvtárstruktúrában van tárolva. A
cookie fájl a weboldal használatával jön létre, és tartalma a vásárlás alkalmával adatokkal töltődik a vásárló szokásairól,
a vásárló által használt böngészőről és számítógépről szóló adatokkal, illetve részben (ezt a böngészőben lehet
tiltani/engedélyezni) az email:jelszó párost és a szállítási/szálázási adatokat is tartalmazhatja (melyek tehát a vásárló
számítógépére vannak elmentve és ezt az “automaitkus adatkitöltési” funkciót a böngészőben lehet
tiltani/engedélyezni). A cookie-ból a Kereskedő webáruháza nem olvas semmilyen adatot. A személyes adatokat a
számlázáshoz a fenti jogszabályok alapján csak az adatbeviteli űrlapok segítségével menti el a webáruház, amikor a
vásárló megadja, más alkalommal nincs hazsnálatban és memóriában, és nem a webáruház “szerzi meg a vásárló
számítógépéről a cookie-ból” rendszeresen, kontrollálatlan célra ezeket az adatokat. A cookie használata ezért akár le
is tiltható, mert az nem a webáruház használatának szükséges (elengedhetetlen) technikai feltétele.
A vásárló a HEBI ÁSZF (Általános szerződési feltételek) elfogadásával szintúgy megengedi, hogy újabb értékesítési
ajánlatok (remarketing) céljára a rendszerben rögzített email címére a rendszerrel kapcsolatos tájékoztatókat
(újdonságokról, akciókról, kedvezményes ajánlatokról) küldhet, azonban a vásárló kifejezetten ecélból írt levelében
(emailben) bármikor kérheti, hogy a továbbiakban remarekting ajánlatokat számára ne küldjön ki.
A felhasználás során megadott adatokat a “Hévíz ÖNK”-n kívül álló személyek részére nem közli, azokat nyilvánosságra
nem hozza.
A felhasználók email címeit a “Hévíz ÖNK” harmadik félnek marketing tevékenysége céljából nem adja át.
A nyilvántartott adatokhoz csak a “Hévíz ÖNK” és felelős munkatársai férhetnek hozzá.
Infotv.7.§(5) alapján a regisztrált adatok zárt adatbázisban kerülnek tárolásra, azokhoz sem a weboldal látogatói, sem
más regisztrált fogyasztók nem tudnak hozzáférni.
Vásárló adatainak kezelése kapcsán jogorvoslati lehetőséggel, esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat. Igényét az
adatkezelő székhelye szerint illetékes polgári bíróság.

2001:CVIII. Ektv. 4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a hevizbike.hu weboldalt tárhelyszolgáltatóként ténylegesen a NLG-System Bt. üzemelteti (Cím: 2135 Csörög, Homokbánya u. 26.; Szerverterem: 1132
Budapest, Victor Hugó utca 18-22.; Cégjegyzékszám: 13-06-063659; Adószám: 21880106-2-13; Tel.: +36.27.502.450;
E-mail: info@nlgsys.net; H-P 9-16h-ig).
Az adatok kezelése, nyilvántartása tehát Magyarországon belül történik.
A felhasználással kapcsolatos adatok az Infotv.5.§(1)b) pontja a 2003:XCII.Art.47.§(3) alapján teljesítendő, Art.164.§(1)
szerint legalább 5 évig (a kibocsátott számlákon az adó megállapításához jog elévüléséig) kezelendőek.
Infotv.14.§ szerint ez időn belül a fogyasztó (vásárló) kérelmezheti az adatkezelőnél




a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását – a kötelező adatkezelés kivételével.

Jogforrások hatályos szövege elérhető:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról:
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0100108.tv

Adatkezelési tájékoztató utoljára frissítve és hatályos: 2017.05.01-től

