Dr. LENKEI EGÉSZSÉGKULTÚRA
Működési Szabályzata

A rendszer bemutatása, alapfogalmak
A Dr. Lenkei Egészségkultúra Törzsvásárlói Rendszer (a továbbiakban: Rendszer) a
dr. Lenkei sro (Hradska 85. 82107 Bratislava, Asz: SK2022612900, Cjz: ICO44160241 (a
továbbiakban: Társaság) tulajdonában álló és partnerein keresztül működtetett
rendszer.
Alapfogalmak:
• Jogtulajdonos – Rendszer tulajdonosa, a fentebb megjelölt Társaság.
• Rendszer számítástechnikai hátterének üzemeltetője (továbbiakban: Rendszerüzemeltető): Vitamin Zászlóshajó Kft.
• Rendszer teljes körű adatkezelője (a továbbiakban: Adatkezelő): dr. Lenkei Gábor.
• Üzemeltető – a Rendszer gyakorlati működtetői a Lenkei Vitamin Franchise partnerei,
egyben üzleteinek üzemeltetői. Az üzemeltetők közreműködnek a rendszer gyakorlati
működtetésében. Az Üzemeltetők listája pontos adatokkal, üzletenként megtalálhatóak a www.drlenkei.hu honlapon, és az Ügyfél-szolgálattól is lekérdezhetőek. Jelen
Rendszerben, annak speciális jellegéből fakadóan több Üzemeltető van, akiknek
jogai és kötelezettségei önállóak.
• Működési Szabályzat – a Rendszer feltételeit tartalmazó jelen dokumentum.
A Rendszerre vonatkozó nyilatkozat aláírásával a Törzsvásárló magára nézve kötelezőnek fogadja el jelen Működési Szabályzat rendelkezéseit. A Jogtulajdonos fenntartja magának azt a jogot, hogy jelen Működési Szabályzatot időről-időre a vásárlók
egyidejű értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítások az erre vonatkozó
mindenkori közlés szerint lépnek hatályba.

Rendszerrel, esetleges reklamációval kapcsolatban, vagy egyéb kérdésekben a Jogtulajdonos által üzemeltetett Központi Ügyfélszolgálat (a továbbiakban: Ügyfélszolgálat) áll
a Törzsvásárlók rendelkezésére.
Társaság ügyfélszolgálata a VII. fejezetben leírtak szerint érhető el.
A Törzsvásárlókat érintő minden változásról Jogtulajdonos online módon a www.
drlenkei.hu honlap, a regisztrációs során e formát választókat e-mail útján is, míg Üzemeltető az üzletekben elhelyezett tájékoztatókban informálja a Törzsvásárlókat.

A rendszerhez történő csatlakozás
Törzsvásárló lehet bármely kizárólag természetes személy, aki elfogadja a
Rendszer Működési Szabályzatát, hozzájárul adatai kezeléséhez, és állandó
bejelentett lakhellyel rendelkezik és nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság
alatt.
A 18. életévét be nem töltött személy szülője/gondviselője írásbeli hozzájárulásával
szerezhet tagsági jogot, feltéve, hogy a gondviselői hozzájáruló nyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba (2 tanú előtt aláírt okirat) foglalták.

Jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nem léphetnek be a Rendszerbe.
A Rendszerbe belépni a szaküzletekben, www.drlenkei.hu weboldalon, és az
ügyfélszolgálat útján telefonon lehet.

A szaküzletekben az adatok megadása a terminálnál történik, és ezzel elfogadja a
Törzsvásárló a feltételeket.
Weboldalon történő regisztráció esetén Törzsvásárló az adatlapot kitölti, és a feltételeket a weboldalon elfogadja.

Telefonon történő regisztráció esetén az adatokat az Ügyfélszolgálat rögzíti.

A csatlakozás kezdő időpontja minden esetben a regisztráció napja.
A belépéssel, azaz adatai megadásával Törzsvásárló az Üzemeltetővel és
Jogtulajdonossal szerződést köt. A szerződéskötéssel jelen Működési Szabályzatban
felsorolt feltételeket és szabályokat mindkét fél magára nézve kifejezetten kötelezően
elfogadja.
A Törzsvásárló kifejezetten egyetért azzal, hogy Adatkezelő, Rendszerüzemeltető,
Üzemeltetők, és a Rendszerben résztvevő csomagküldő szolgálat személyes adatait
kezeljék és direkt marketing célokra az adatkezelési hozzájárulás szerint felhasználja és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a rendszer működtetéséhez
szükséges mértékben az adatokat a Jogtulajdonos, és Rendszerüzemeltető és a
Rendszerben résztvevő csomagküldő szolgálat rézére az adatvédelemről szóló,
mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett átadja.
A Törzsvásárló beleegyezését adja, valamint tudomásul veszi, hogy személyes adatai a
Rendszer működtetéséhez feltétlenül szükséges terjedelemben kerülnek felhasználásra a Rendszer működésének időtartama alatt a jelen Működési Szabályzatban foglalt
célokból.
Ezzel kapcsolatos hozzájárulást Törzsvásárló a rendszerhez történő csatlakozással,
illetve a weboldalon történő regisztráció esetén a feltételek elfogadásával, míg az
Ügyfélszolgálaton történő telefonos regisztráció során adja meg.

A Törzsvásárló az ily módon szerzett adatokhoz bármikor hozzáférhet az adatvédelmi
törvény alapján és kérheti azok helyesbítését, vagy törlését. Az adatok törlésére vonatkozó kérelmet azonban a lenti II/6. pontban foglalt Rendszerben történő megszüntetési
kérelemnek is kell tekinteni. Az adatszolgáltatás önkéntes.
A Törzsvásárló köteles tájékoztatni az Ügyfélszolgálatot (telefonon vagy írásban
e-mail útján), ha bármilyen változás történik a jelentkezési lapon megadott adataiban.
Az adatok a jelen szabályzatban szereplő honlapon és a Szaküzletekben elhelyezett
terminálok útján bármikor frissítheti.
Az adatok módosításának elmaradásáért Jogtulajdonos, Rendszerüzemeltető és Üzemeltető semmilyen formában nem felel.

Regisztrálni kizárólag valós adatokkal lehet. Adatkezelő és Rendszerüzemeltető,
valamint Üzemeltető az adatok valódiságát ellenőrizheti, amelynek keretében bármelyikük kérheti Törzsvásárlótól az adatok valódiságának igazolását, bármilyen egy
vagy több fényképes igazolvány bemutatását.
Minden Törzsvásárló kizárólag egyszer regisztrálhat.
Amennyiben az ellenőrzésre jogosultak közül bárki bármely adat valótlanságát észleli,
úgy e tényről Rendszerüzemeltetőt tájékoztatja és Törzsvásárló jogait e-mail útján történő értesítés mellett azonnali hatállyal felfüggesztheti. E tényt Törzsvásárló kifejezetten
elfogadja.
Amennyiben Törzsvásárló az általa megadott e-mail cím és postacímen is elérhetetlen,
és az adatainak változását nem jelenti be, úgy Rendszerüzemeltető automatikusan kizárja a Rendszerből. Ilyen esetben a Törzsvásárlói rendszerhez újra csatlakozni
szükséges.

A Rendszerben való részvételt a Törzsvásárló írásbeli kérvényével szüntetheti meg. Jogtulajdonos és/vagy Rendszerüzemeltető bármikor azonnali hatállyal megszüntetheti a Törzsvásárlói tagságot, ha bármelyikük azt észleli, hogy a Törzsvásárló a Működési Szabályzatot
bármilyen
módon
megsérti,
és
ezzel
szerződésszegést
követ
el.
Törzsvásárló kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztrációkor megadott kommunikációs csatornák közül az email-t és/vagy postai levelezést
és/vagy sms-t küldést letiltja, úgy a rendszerhez nem csatlakozhat. Amennyiben a letiltást a Törzsvásárlói tagság alatt teszi, úgy a letiltással a Törzsvásárlói rendszerből való
kilépési szándékát jelzi, és kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy az addig jóváírt pontjait visszavonhatatlanul törlésre kerülnek és a törzsvásárlói státusza a letiltás
napjával automatikusan, minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik.

Az ügyfélszolgálat működése
A Törzsvásárlói tagsággal kapcsolatban felvilágosítást az Ügyfélszolgálattól kaphatnak telefonon (munkanapokon, munkaidőben) vagy levélben.
Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 1085 Budapest, József krt. 8.
e-mail cím: info@drlenkei.hu, 06 (1) 413 1090

