ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Salarify rendszer használatára
Hatálybalépés napja: 2019.12.10.
1.

Bevezetés

1.1.

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) határozzák meg a Swipe
Technologies Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által munkabérelőleg online igénylése és
kifizetése érdekében fejlesztett és működtetett Salarify rendszer (a továbbiakban: „Salarify”)
használatának általános feltételeit.

1.2.

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Salarify minden regisztrált felhasználójára (a továbbiakban:
„Felhasználó”) és a Felhasználók a Szolgáltatóval a Salarify használatára szerződött munkáltatóira
(a továbbiakban: „Munkáltató”). A Munkáltatóra az ÁSZF Felhasználóra vonatkozó rendelkezései
megfelelően alkalmazandóak azzal, hogy a Szolgáltató és a Munkáltató között a Salarify használatára
vonatkozó szerződés papír alapon írásban jön létre. Az ÁSZF hatálya ezen személyeken kívül
kiterjed a https://www.salarify.me/ honlap (a továbbiakban: „Honlap”) látogatóira és
felhasználóira is.

1.3.

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Szolgáltató és/vagy a Felhasználó által egymással és
harmadik személyekkel a Salarify használatához kapcsolódóan megkötött szerződéseknek.

1.4.

A Szolgáltató az ÁSZF-et a Honlapon hozza nyilvánosságra.

1.5.

Szolgáltató jogosult az ÁSZF szabályait egyoldalúan módosítani, amely módosításról a Szolgáltató a
Honlapon a módosítás hatályba lépésének napját megelőzően legalább 15 nappal tájékoztatást tesz
közzé. Az ÁSZF vagy annak módosítása a Hatálybalépés napján lép hatályba és ettől a naptól
kezdődően az ÁSZF esetleges minden korábbi változatát hatályon kívül helyezi.

1.6.

Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a módosítással, úgy jogosult a Szolgáltató és közötte
fennálló jogviszonyt felmondással megszüntetni, mely esetben a Szolgáltató a felmondás tényéről
értesíti az adott Felhasználó Munkáltatóját, annak érdekében, hogy az esetlegesen folyósított
munkabérelőleggel kapcsolatos elszámolás biztosított legyen.

2.

Értelmező rendelkezések

Az ÁSZF-ben használt következő nagy kezdőbetűvel írt kifejezések az alábbiakban meghatározott
jelentéssel bírnak:
2.1.

„ÁSZF” jelenti a jelen általános szerződési feltételeket, amely a Szolgáltató és a Felhasználó között a
Salarify használata tárgyában létrejött szerződést szabályozza;

2.2.

„Felek” jelenti a Szolgáltatót és a Felhasználót együttesen;

2.3.

„Hatálybalépés napja” jelenti az ÁSZF elején a hatálybalépés napjaként meghatározott időpontot;

2.4.

„Igénylés” jelenti a Felhasználó
munkabérelőleg-igénylést;
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2.5.

„Munkabér” jelenti a Munkáltató és a Felhasználó között létrejött munkaszerződésben
meghatározott alapbért;

2.6.

„Munkabérelőleg-megállapodás” jelenti a Felhasználó és a Munkáltató között Munkabérelőleg a
Salarify útján történő online igénylése és kifizetése tárgyában létrejött keretmegállapodást;

2.7.

„Munkáltató” jelenti a Felhasználó Mt. 33. § szerinti munkáltatóját;

2.8.

„Mt.” jelenti a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt;

2.9.

„Salarify”: jelenti a Szolgáltató által a munkabérelőleg online igénylése és kifizetése érdekében
fejlesztett és üzemeltett szerzői jogi oltalom alatt álló elektronikus rendszert;

2.10. „Szellemi Alkotások” jelenti a Szoftvert és a Honlapon szereplő minden tartalmat (képek, logók,
grafikák, szövegek stb.), valamint a Szoftverhez vagy a Honlaphoz kapcsolódó minden technológiát,
know-how-t, védjegyet és szabadalmat;
2.11. „Szerződés” jelenti a Felhasználó és a Szolgáltató között az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően a
Salarify használata tárgyában létrejött szerződést;
2.12. „Szjt.” jelenti a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényt;
2.13. „Szoftver” jelenti a Salarify működésének alapjául szolgáló és a Szolgáltató kizárólagos szellemi
tulajdonát képező szoftvert, ideértve a szoftver esetleges fejlesztését, átdolgozását, frissítését és
módosítását is;
2.14. „Szolgáltatási díj” jelenti a Salarify használatának ellenértékeként a Szolgáltató fizetendő díjat;
2.15. „Szolgáltató” jelenti a Swipe Technologies Kft.-ét (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55.,
cégjegyzékszám: 01-09-341187, adószám: 26722140-2-43., képviseli: Radák Bence Zsombor,
telefonszám: +36 30 509 0928, email: info@salarify.me);
2.16. „Tárhelyszolgáltató” jelenti a Honlap tekintetében a Szolgáltató részére tárhelyszolgáltatást nyújtó
Microsoft Ireland Operations, Ltd.-t (székhely: Google Ireland, Ltd.-t (székhely: Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, Írország, telefon: +353 1 436 1000).
3.

Regisztráció

3.1.

A Salarify használatához regisztráció szükséges. A regisztráció nyelve a magyar. A Felhasználó a
regisztrációhoz köteles az erre szolgáló elektronikus felületen email cím, jelszó és munkahelye
megadására. A Felhasználó a regisztráció Szolgáltató részére történő megküldésével nyilatkozik,
hogy az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

3.2.

A regisztráció elfogadásáról a Szolgáltató a regisztráció beérkezésétől számított 5 (öt) napon belül
értesítést küld a Felhasználó részére a regisztráció véglegesítéséhez szükséges hivatkozással együtt.
A Felhasználó a regisztrációt az értesítésben szereplő hivatkozással véglegesítheti. A regisztráció
Felhasználó által történő véglegesítésével a Felek között a munkabérelőleg-igénylések Salarify útján
történő benyújtása és kifizetése tárgyában az ÁSZF által szabályozott szerződés (a továbbiakban:
„Szerződés”) jön létre. A Szerződés nem minősül írásba foglaltnak, annak iktatására nem kerül sor.
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3.3.

Felhasználó a Szerződés létrejöttét követően kezdheti meg a felhasználói fiók feltöltését a
felhasználói fiók aktiválásához szükséges információkkal. Felhasználó a felhasználói fiók
aktiválásához a következő információkat köteles rendelkezésre bocsátani: név, születési hely idő,
lakcím, bankszámlaszám. A felhasználói fiók adatai alapján a Salarify automatikusan előkészíti a
Felhasználó és a Munkáltató közötti Munkabérelőleg-megállapodást. Felhasználó a
Munkabérelőleg-megállapodást a Salarify elektronikus felületén fogadhatja el.

3.4.

Szolgáltató a felhasználói fiókot a felhasználói fiók adatainak feltöltése és a
Munkabérelőleg-megállapodás Felhasználó és Munkáltató által történő elfogadásától számított 5 (öt)
napon belül aktiválja. Ha a Szolgáltató észleli, hogy a felhasználói fiókban szereplő adatok
helytelenek, hiányosak vagy egyébként nem megfelelőek, a Szolgáltató erről értesítést küld a
Felhasználó részére. Ez a rendelkezés nem érinti a Felhasználó kizárólagos felelősségét az általa
rendelkezésre bocsátott adatok helyességéért és naprakészségéért.

3.5.

Felhasználó a regisztráció és a felhasználói fiók feltöltése során bármikor jogosult az adatai törlésére
vagy módosítására a felhasználói fiók „Profilom” felület alatt.

4.

Munkabérelőleg-igénylés

4.1.

A regisztráció véglegesítését és a felhasználói fiók aktiválását követően a Felhasználó jogosult a
Salarify útján munkabérelőleg-igénylés (a továbbiakban: „Igénylés”) benyújtására. Felhasználó a
felhasználói fiók aktív státusza alatt jogosult Igénylés benyújtására. Az inaktív felhasználói fiókról
benyújtott Igénylést a Szolgáltató figyelmen kívül hagyja. Felhasználó a tárgyhónapban teljesített
munkanapok száma alapján legfeljebb a Munkabérelőleg-megállapodásban foglalt mértékben és
gyakorisággal jogosult Igénylés benyújtására.

4.2.

Az Igénylés előterjesztése a Salarify új tranzakció felületén lehetséges. Az Igénylés benyújtásához
Felhasználó a következő információkat köteles a Salarify rendelkezésére bocsátani: név, születési
idő, lakcím, bankszámlaszám, összeg. Szolgáltató az Igénylés Munkáltató általi elfogadásáról vagy
elutasításáról értesítést küld a Felhasználó részére az Igénylés kézhezvételétől számított 1 (egy)
munkanapon belül. Az Igénylés elutasítása esetén az Igénylés teljesítésére nem kerül sor, ebben az
esetben a Felhasználó új, az ÁSZF és a Munkabérelőleg-megállapodás feltételeinek megfelelő
Igénylés benyújtására jogosult. Ha a Szolgáltató az Igénylés Munkáltató általi elfogadásáról vagy
elutasításáról a feltüntetett határidőben nem küld értesítést, az Igénylést elutasítottnak kell tekinteni.

4.3.

Szolgáltató az ÁSZF-ben és a Munkabérelőleg-megállapodásban foglalt formai és tartalmi
követelményeknek megfelelően benyújtott Igénylést a Munkabérelőleg-megállapodásban
meghatározott határidőn belül teljesíti a Felhasználó felhasználói fiókjában feltüntetett
bankszámlájára történő átutalás útján. A teljesítés napja a Munkabérelőleg összegének a
bankszámlán történő jóváírás napja.

4.4.

Felhasználó a Salarify tranzakció történet funkciója segítségével bármikor megtekintheti az
Igénylései összegét és aktuális állapotát.

5.

6.

Szolgáltatási díj
5.1. Felek rögzítik, hogy a Salarify használatáért fizetendő Szolgáltatási Díj összegét és a Szolgáltatási
Díj fizetésére kötelezett személyt a Munkáltató és a Szolgáltató között valamint a Munkáltató és
a Felhasználó között létrejött megállapodások rögzítik.
Szerzői jogi rendelkezések
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6.1.

Felek rögzítik, hogy a Szoftver és a Honlapon szereplő minden tartalom (képek, logók, grafikák,
szövegek stb.), valamint a Szoftverhez vagy a Honlaphoz kapcsolódó minden technológia,
know-how, védjegy és szabadalom (a továbbiakban: „Szellemi Alkotások”) vagyoni és/vagy
felhasználási jogai kizárólagosan a Szolgáltatót illetik meg. Felhasználó köteles a Szolgáltató Szellemi
Alkotásokhoz fűződő jogait tiszteletben tartani és védeni.

6.2.

Szolgáltató a Szoftverre nézve az Szjt. 16. § (1) bekezdés alapján a Szerződéssel az ÁSZF-ben
meghatározott feltételek és korlátozások mellett Magyarország területére szóló és az ÁSZF alapján
létrejött jogviszony megszűnéséig tartó nem kizárólagos felhasználási engedélyt biztosít a
Felhasználó részére. Felek megállapodnak, hogy a jelen pontban meghatározott felhasználási jog
kizárólag a Felhasználó Salarify rendszerben történő regisztrációjához, felhasználói fiók
feltöltéséhez és az Igénylés benyújtásához és státuszának ellenőrzéséhez elengedhetetlenül szükséges
mértékben történő használatra terjed ki.

6.3.

Felhasználó a Szoftver vagy annak bármely részének harmadik fél részére történő átruházására,
felhasználási jog átengedésére, a Szoftverhez más módon történő hozzáférés engedélyezésére vagy a
Szoftver használatának harmadik személyek részére történő lehetővé tételére nem jogosult, ezeknek
a jogoknak a jogosultja a Szerződés létrejöttét követően is kizárólagosan a Szolgáltató marad. A
Felhasználó nem jogosult továbbá a jelen Szerződésből eredő jogainak harmadik felekre történő
átruházására vagy engedményezésére sem, illetve a Szoftvert nem adhatja bérbe, haszonkölcsönbe
és nem bocsáthatja rendelkezésre időben megosztott felhasználásra sem.

6.4.

Felhasználó nem jogosult arra, hogy a Szoftvert módosítsa, továbbfejlessze, abból származékos
munkát készítsen, vagy egyébként a Szoftver forráskódját visszafejtse, visszafordítsa, átdolgozza,
feldolgozza, feltörje és nem jogosult a Szoftver működésének és belső felépítésének elemzésére
sem. Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a
Szoftver bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának
visszafejtésével, feltörésével és a Szoftverből származtatott termékkel, szellemi alkotással
kapcsolatos minden jog, és újabb Szoftver verzió vagy eredmény, ideértve a Szoftver bármely
fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.

6.5.

A Szellemi Alkotásokhoz fűződő minden egyéb jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és
jogosultságát képezik és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában maradnak.

6.6.

Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést, és tanúsíthat olyan magatartást, amely a
Szolgáltató Szellemi Alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve
veszélyezteti, vagy amely által a Szellemi Alkotásokkal kapcsolatban az ÁSZF-ben engedélyezettek
mellett további jogot szerez vagy szerezhet.

7.

Felelősség korlátozása

7.1.

Szolgáltató jogszavatosságot vállal a Felhasználóval szemben azért, hogy a Szoftverre vonatkozóan
kizárólagos jogosultsága áll fenn és harmadik személyeknek vagy szervezeteknek semmilyen olyan
joga vagy igénye nem áll fenn, amely a Szoftver használatát korlátozná vagy kizárná.

7.2.

Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a Szoftver működéséhez felhasznált, így különösen a
regisztráció vagy a felhasználói fiók kitöltése során, valamint az Igénylésben meghatározott adatok,
információk valósak, pontosak, teljesek és időszerűek legyenek, így ezeket Szolgáltató nem
szavatolja, és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató kifejezetten kizárja
felelősségét a Felhasználó által teljesített mindennemű információszolgáltatás tartalmáért és
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késedelméért. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért sem, amelyek a Szoftver használata során
bekövetkező esetleges vírusból eredhetnek.
7.3.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó a Szoftvert milyen módon és
milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó a
Szoftver használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok rendelkezésének
megfelelően gyakorolja-e.

7.4.

Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató a Szoftver működésének hibájából eredő károkért, kizárólag
abban az esetben tartozik felelősséggel, ha (i) a kár bizonyíthatóan a Szoftver működésének
Szolgáltató érdekkörében felmerült hibájára vagy rendellenességére vezethető vissza, (ii) a hiba
észlelésére vagy elhárítására a Felhasználónak a kár bekövetkezését megelőzően nem volt
lehetősége, és (iii) a Felhasználó a hibáról vagy a kárról a kár bekövetkezését követően késedelem
nélkül tájékoztatta a Szolgáltatót. Szolgáltató a fentiek mellett sem felelős az olyan károkért, amely
abból ered, hogy a Felhasználó kármegelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettségének
felróható módon nem tett eleget.

7.5.

A szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során a Szolgáltató ésszerűen elvárható szakértelemmel
és gondossággal köteles eljárni. Szolgáltató a Szerződés alapján teljesítendő bármely kártérítési
kötelezettsége egyéb feltételek fennállása mellett is kizárólag a szerződésszegés közvetlen
következményeként a Felhasználónál ténylegesen bekövetkezett vagyoncsökkenésre (damnum
emergens) és a helyreállításhoz szükséges költségekre korlátozódik. Minden további kártérítési
felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizár, ideértve, de nem kizárólag (a) a különleges, közvetett
vagy következményi veszteséget vagy kárt, az üzleti jó hírnév sérelmét; (b) az elmaradt hasznot,
üzletet, bevételt, várt megtakarítást vagy üzleti lehetőséget, (c) a Felhasználónál vagy bármely
harmadik személynél bekövetkező adatvesztést vagy adatsérülést és (d) harmadik személy igényéből
eredő károkat.

8.

Support, panaszkezelés

8.1.

A Salarify folyamatos és hibamentes működésének biztosítása érdekében a Szolgáltató által a(z)
support@salarify.me e-mail címen, illetve a(z) +36-30-509-0928 telefonszámon készenléti
hibabejelentési és -javítási szolgáltatás nyújt a Felhasználó részére, amely munkanapokon 8 és 17 óra
között érhető el (support szolgáltatás).

8.2.

A support szolgáltatás keretében Felhasználó az ÁSZF 8.1 pontjában meghatározott
elérhetőségeken e-mailben vagy telefonon jogosult a Salarify működésének hibáját bejelenteni.
Szolgáltató a szakembertől elvárható gondosságot köteles tanúsítani annak érdekében, hogy a hibát
a körülmények által lehetővé tett legrövidebb idő alatt megszüntesse. A hibajavítás sikerére, illetve
határidejére nézve a Szolgáltató semmilyen kötelezettséget nem vállal Felhasználó felé.

8.3.

Felhasználó a Szolgáltató ÁSZF 8.1 pontjában meghatározott elérhetőségein az ott megjelölt
időtartamban jogosult továbbá a Salarify működésével kapcsolatos panasz előterjesztésére.
Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó panaszát ésszerű időn belül kivizsgálja.

8.4.

Szolgáltató a Salarify esetleges frissítése vagy karbantartása esetén a frissítés vagy karbantartás
megkezdését megelőző legkésőbb 24. (huszonnegyedik) óráig erről és a frissítés vagy karbantartás
várható időtartamáról értesítést tesz közzé a Honlapon. A karbantartás időtartama alatt a
Felhasználó a felhasználói fiók használatára és az Igénylés benyújtására vonatkozó joga a frissítés
vagy karbantartás befejezéséig szünetel.

5

8.5.

Felhasználó a Felek által nem rendezett panasz esetén jogosult a fogyasztóvédelmi hatóság vagy a
Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület eljárását kezdeményezni. A Szolgáltató
székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület (székhely: 1016 Budapest,
Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10). A Szolgáltató a
Békéltető Testület döntésének nem veti alá magát.

9.

Időbeli hatály és megszűnés

9.1.

A Szerződés a Felek között a regisztráció ÁSZF 3.2 pontjában foglaltaknak megfelelő véglegesítése
napján jön létre határozatlan időtartamra. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Salarify egyes
funkciói csak a felhasználói fiók aktiválását követően és kizárólag a felhasználói fiók aktív
státuszának időtartama alatt vehetőek igénybe.

9.2.

Felek között létrejött Szerződés megszűnik abban az esetben, ha a Munkáltató és a Szolgáltató
között a Salarify tekintetében létrejött megállapodás bármely okból megszűnik.

9.3.

A Szerződést bármelyik Fél jogosult a másik Félnek küldött írásbeli vagy elektronikus értesítés útján
indoklás nélkül azonnali hatállyal megszüntetni.

9.4.

A jogviszony bármely okból történő megszüntetése vagy megszűnése a Felek egymással szemben
fennálló esetleges elszámolási kötelezettségét és a szerzői jogi rendelkezések betartására vonatkozó
kötelezettségét nem érinti. Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató a Szerződés megszüntetése vagy
megszűnése esetén a már megkezdett és munkabér-előleg kifizetéssel érintett hónapra vonatkozó
Szolgáltatási díj teljes összegét jogosult követelni, illetve megtartani.

10.

Titoktartás

10.1. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy üzleti titokként kezeli a Szerződés tartalmát és annak
teljesítése során a tudomásukra jutott minden olyan adatot, információt, amely a Szolgáltató
üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, gazdálkodására vonatkozik, illetve minden olyan információt,
amelyet a Szolgáltató üzleti titoknak, védett ismeretnek (know-how-nak) vagy szerzői jogvédelem
alatt álló eljárásnak, dokumentumnak vagy információnak minősít, vagy a Ptk. 2:47. §-a alapján
jogosan annak tekinthet. Ennek megfelelően a Felhasználó az itt megjelölt bizalmas információkat
csak Szerződés teljesítéséhez jogosult felhasználni, azokat nyilvánosságra nem hozhatja, illetve
harmadik személyekkel nem közölheti, csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével, vagy
jogszabályi, hatósági kötelezés esetén.
10.2. Felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy bizalmas információkat – a Szolgáltató előzetes
írásbeli hozzájárulása nélkül – csak olyan személyeknek adnak tovább, akik munkájuknál fogva
titoktartásra kötelesek, illetve akik a Felhasználó alkalmazottjaként, képviselőjeként,
megbízottjaként, tanácsadójaként vagy szerveként a szóban forgó bizalmas információkra a
Felhasználó üzleti érdekében szüksége van. A Felhasználó köteles titoktartásra kötelezni azt, akinek
bizalmas információ a birtokába jut.
10.3. A bizalmas információkat a Felhasználó Szerződés fennállása és esetleges megszűnése esetén sem
jogosult harmadik személynek a tudomására hozni, publikálni, avagy bármely más módon
hasznosítani, vagy egymás érdekei ellen felhasználni, azokat korlátlan ideig köteles megőrizni.
10.4. Felhasználó a titokvédelmi és biztonsági szabályok megszegéséért kártérítési felelősség terheli a
Szolgáltatóval szemben. Felhasználó kártérítési felelősséggel tartozik továbbá az érdekkörében
eljáró személy magatartásáért is.
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11.

Adatvédelem

11.1. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a hatályos
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelje és feldolgozza a Szerződés teljesítése céljából a
teljesítéshez szükséges időtartamban.
11.2. A Munkáltató kijelenti, hogy Szolgáltató részére átadott vagy hozzáférhetővé vált személyes adatok
vonatkozásában rendelkezik az adat jogosultjának a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti
hozzájárulásával a Munkáltató és a Szolgáltató között létrejött szerződés szerinti adatkezelés céljára.
A Munkáltató viseli a felelősséget a jelen pontban vállalt bármely kötelezettsége megszegésével
összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesített követelések Szolgáltatónak történő
megtérítése vonatkozásában.
11.3. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: „Infotv.”) 5. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 3. § (1) 7. pontja alapján a
személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő
tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát
félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelezte, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok kezeléséhez
11.4. Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a Szerződés megszűnéséig,
illetve a Szerződés megszűnésével kapcsolatos esetleges elszámolási kötelezettség teljesítéséig terjed.
11.5. A Felhasználó jogosult arra, hogy
a)

az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást
kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),

b)

kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat a Szolgáltató a
rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),

c)

kérelmére, valamint az Infotv.-ben meghatározott további esetekben személyes adatait a
Szolgáltató helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),

d)

kérelmére, valamint az Infotv.-ben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését
a Szolgáltató korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),

e)

kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait a
Szolgáltató törölje (törléshez való jog).

11.6. A Felhasználó 11.5 pontban meghatározott valamely joga gyakorlására vonatkozó kérelem
előterjesztése esetén a Szolgáltató köteles a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül
teljesíteni az abban foglaltakat vagy, ha ez nem lehetséges, ennek okairól tájékoztatni a Felhasználót.
A Felhasználó az adatkezelés korlátozására vagy az adatok törlésére vonatkozó jogosultsága
gyakorlása esetén tudomásul veszi, hogy a Salarify egyes funkcióinak használata az adatkezelés
korlátozottsága vagy megszűnése esetén nem lehetséges.
11.7. A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos és a Szolgáltató által nem orvosolt panasza esetén a
Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36(1)391-1400) fordulhat.
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11.8. Az adatkezelés feltételeire vonatkozó tájékoztatást és a részletes szabályokat a Honlapon közzétett
adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.
12.

Egyéb rendelkezések

12.1. Felek által a Szerződéssel kapcsolatban küldött minden értesítést elektronikusan, a Felek által a
Szerződésben meghatározott elektronikus elérhetőségeire (email címeire), vagy írásban, személyesen
vagy postai úton a Felek által a Szerződésben meghatározott kézbesítési címeire lehet megküldeni. A
személyesen átadott értesítés az átvétel napján, a postai úton küldött értesítés a postára adástól
számított 5. (ötödik) munkanapon, az elektronikus úton küldött értesítés pedig akkor tekintendő
kézbesítettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik.
12.2. A Szerződéssel kapcsolatos értesítések és a kapcsolattartás nyelve a magyar.
12.3. A Szerződés a Felek közötti tárgybeli megállapodás valamennyi feltételét magában foglalja (teljességi
záradék). Ha a Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a Szerződés hatályon kívül helyez
minden a Szerződés tárgyát képező, a Felek közötti akár szóbeli akár írásbeli korábbi nyilatkozatot,
ajánlatot, kötelezettségvállalást, megállapodást vagy egyezséget. A Szerződésbe nem foglalt korábbi
nyilatkozatok, ajánlatok, kötelezettségvállalások vagy megállapodások nem képezik a Szerződés
részét.
12.4. Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy ha a Szerződés szabályozási
hiányt tartalmaz, ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Értelmezési viták esetén az
érintett rendelkezést akként kell értelmezni vagy kiegészíteni, hogy ezáltal az egyébként szándékolt
gazdasági célnak megfelelően alkalmazható legyen. Abban az esetben, ha a Szerződés szövegében
szabályozási hiány mutatkozik vagy a későbbiek során ilyen merülne fel, a Felek kötelesek ezt olyan
szabályozással pótolni, amelyet a szerződéskötéskor egyébként megkívántak volna. Az érvénytelen
kikötés helyébe olyan rendelkezésnek kell lépnie, amely leginkább megfelel a Felek
szerződéskötéskor kinyilatkoztatott akaratának, valamint a jogszerűség követelményeinek.
12.5. Amennyiben a Felek bármelyike a Szerződés teljesítésével kapcsolatos bármiféle szerződésszegés
vagy mulasztás vonatkozásában joglemondással él, az semmiféle későbbi szerződésszegésre vagy
mulasztásra vonatkozó érvényes jogról való lemondásként nem értelmezhető. Szolgáltató részéről a
Szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása
nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos
érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jogok érvényesítését.
12.6. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, így
különösen a Ptk. és az Szjt. rendelkezései irányadóak.
12.7. Felek megállapodnak, hogy a Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos
úton, közös megegyezéssel peren kívül rendezik és kizárólag a tárgyalásos egyeztetés sikertelenségét
követően fordulnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságokhoz.
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