Vi (HU) FÜGGETLEN PROMOTERI (VIP) JELENTKEZÉSI LAP
Küldd el faxon a következő számra: +36 1 57 77 128

NINCS VESZTENIVALÓD...
LEGFELJEBB NÉHÁNY KILÓ!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A
GUARANTEE.VI.COM OLDALON

CSATLAKOZZ CSAPATUNKHOZ | PROMOTER RENDSZEREK
STAR PROMOTER SYSTEM

EXECUTIVE PROMOTER SYSTEM

BASIC

49,99 euró

549,99 euró

1.099,99 euró

KISKERESKEDELMI ÁR: 625,00 euró
499 QV

49 QV

Kiskereskedelmi ár: 1.250,00 euró
999 QV

KEDVEZMÉNY

(~340 480 HUF)

(~170 238 HUF)

(~15 396 HUF)

VI BOLT

25%

A LEGGYORSABB MÓDSZER
ARRA, HOGY RÉSZESÜLHESS
A WEEKLY BONUS POOLOKBÓL

Ingyen bónuszanyag, ha a Star rendszer megvásárlására
a belépés napján kerül sor.

BONUS LIFETIME CHALLENGE BONUS
ND BONUS 3.500 EURÓ (~1 045 290 HUF)
PD BONUS 7.500 EURÓ (~2 239 900 HUF)
AMB BONUS 20.000 EURÓ–750.000 EURÓ
(~5 973 060 – 223 990 000 HUF)

Ingyen bónuszanyag, ha az Executive rendszer megvásárlására a belépés napján kerül sor.

VÁLASSZ CHALLENGE KITET (OPCIONÁLIS)
CHALLENGE KIT HOZZÁADÁSA AKEZDETI
BASIC PROMOTER SYSTEMHEZ

BALANCE

SHAPE

BOOST

54,99 euró

109,99 euró

179,99 euró

MEGTAKARÍTÁS:
14 EURÓ

MEGTAKARÍTÁS:
25 EURÓ

MEGTAKARÍTÁS:
45 EURÓ

(~17 021 HUF)

(~34 045 HUF)

29 euró (~8661 HUF) HAVONTA

VÁLASZD KI A KISZÁLLÍTÁS NAPJÁT

5.

(~55 712 HUF)

TOVÁBBI TERMÉKEK

ÚJ!

Kérjük, válassz egyedi felhasználónevet és jelszót a Vi back
office eléréséhez. Ha nem választasz felhasználónevet,
akkor a Vi-azonosítód lesz a felhasználóneved.

ÁR

MENNYISÉG

AUTOMATIKUSAN
SZÁLLÍTOTT
RENDELÉS

25 Starter Packs 250 QV

289,99 euró

□

Nutra-Cookie™ doboz Chocolate Chip 34QV

39,99 euró/doboz

□

Nutra-Cookie™ doboz Oatmeal Raisin 34QV

39,99 euró/doboz

□

Új NEON karton
*Kartononként 17,99 € szállítási díj **24 doboz/karton **Ha 2 kartont veszel, a szállítási díjat csak 1 karton után kell megfizetn

59.99 euro /
karton

□

Vi Bites™ Glorious Greens (7 tasak) 18QV

15,99 euró

□

Vi Bites™ Fruit Frenzy (7 tasak) 18QV

15,99 euró

□

Vi Bites™ Chocolate Monkey (7 tasak) 18QV

15,99 euró

□

Vi Bites™ Fiesta Nut (7 tasak) 18QV

15,99 euró

□

Vi Bites™ LOSE it! csomag (2 doboz -Fruit Frenzy & Glorious Greens)

30,99 euró

□

Vi Bites™ BUILD it! csomag (2 doboz - Chocolate Monkey & Fiesta Nut)

30,99 euró

POSTA- ÉS CSOMAGOLÁSI KÖLTSÉGEK
Rendelés végösszege
0,00 — 59,99 euró
60,00 –109,99 euró
110,00 249,99 euró
250,00 – 499,99 euró
500,00 – 699,99 euró
700,00+

6,99 euró (~2108 HUF)
12,99 euró (~3880 HUF)
17,99 euró (~5373 HUF)
21,99 euró (~6567 HUF)
24,99 euró (~7463 HUF)
26,99 euró (~8060HUF)

Plusz áfa. A szállítási költségek általános forgalmi adója változhat, és a rendelt terméktől
függ. A Vi a megvásárolt termékek áfakulcsa alapján számítja ki a termékek és a szállítási
költségek áfáját. A szállítás standard szállítási módon, a Maxi szolgáltatáson keresztül történik a Vi hollandiai raktárából.

□

A belépő vezetékneve:

A BELÉPŐ AZONOSÍTÓSZÁMA:

19.

Executive vagy Star Promoter System vásárlása esetén az
automatikusan szállított rendelések feldolgozására és kiszállítására
a következő hónap kiválasztott napján kerül sor. Ha a kiválasztott
nap hétvégére vagy ünnepnapra esik, a rendelés feldolgozása az
azt megelőző utolsó munkanapon történik.

TERMÉK:

Ha a Vi-Net® Pro-t választod, a belépéstől számított
8 napon belül meg kell erősítened.

12.

A belépő keresztneve:

A belépő olyan meglévő VIP, aki új VIP-t ajánl. A belépő az új VIP-t a saját szervezetén belül bárhova helyezheti. A belépés lezárultával a belépő a Vi-Net „váróterem” részében adhatja meg/változtathatja meg a szponzorinformációkat.

SZÁMLÁZÁSI ADATOK: ▢ Bankkártya* ▢ Banki Átutalás
Vezetéknév:
Születési idő:

*Ha a banki átutalást választod, akkor a fizetési részleteket és a szükséges útmutatást az üdvözlő e-mailben küldjük el.

Keresztnév:
/

Bankkártyán szereplő teljes név:

Nem: ▢ Férfi ▢ Nő

/

Magyar adószám (11 számjegy):

Bankkártya száma:

Egyéni vállalkozó azonosító:

Lejárat dátuma:
Kártyatípus:

Cégnév*:

Biztonsági kód:
▢ American Express

Engedélyezem, hogy a Vi a megfelelő összeggel a számlámat megterhelje. Vállalom, hogy a megfelelő összeget a kártyahasználati
feltételeknek megfelelően megfizetem. Tudomásul veszem, hogy a Vi áfát, valamint posta- és csomagolási költséget számíthat fel a
rendelésem után.

Mobilszám:

Országkóddal együtt

/
▢ MasterCard

Kártyabirtokos aláírása:

* Amennyiben üzleti tevékenységedet jogi személyként folytatod, a Vállalati belépőlapot is töltsd ki és csatold. (Kötelező).

Otthoni telefonszám:

/
▢ Visa

Országkóddal együtt

E-mail cím:

Számlázási cím:

Szállítási/postacím:
Irányítószám:
Irányítószám:

Település:

Ország:

Kérjük, figyelmesen olvasd át az összes dokumentációt. Ha bármit nem értesz, vagy bármivel nem értesz egyet, kérjük, írj a
hungaryinfo@vi.com e-mail címre. A jelen dokumentumban másként nem meghatározott, nagybetűvel kezdődő kifejezések a jelen
jelentkezési lap hátulján szereplő feltételek 1. pontjában megadott jelentéssel bírnak.
E jelentkezési lap aláírásával tudomásul veszi és vállalja, hogy:
• _a Vi Ösztönző programján belüli sikere kizárólag a termékek vásárlóknak történő értesítésén múlik
• az értékesítési segédanyagok és képzési anyagok megvásárlása vagy a képzéseken történő részvétel teljesen opcionális, és az Ön
döntésétől függ
• ha úgy dönt, hogy belép a Vi Ösztönző programba, vagy mások belépését szponzorálja, akkor kizárólag a többi Promoter tevékenysége
alapján, az általuk végzett tényleges értékesítés után részesül díjazásban

Jelentkező aláírása: X

Település:

Ország:

• érti és betartja a Vi mindenkor hatályos Szabályzatait és Eljárásait, valamint a Vi Ösztönző programjának feltételeit, amelyek a jelen
megállapodás szerves részét képezik, és a belépéskor megtekinthetők, valamint a Vi-Neten bármikor elérhetők
• _érti és betartja az e jelentkezési lap hátoldalán szereplő összes feltételt
Aláírásával hozzájárul személyes adatainak az e jelentkezési lap hátoldalán szereplő 24. és 25. pont szerinti kezeléséhez, feldolgozásához
és felhasználásához. EZT A HOZZÁJÁRULÁST A hungaryinfo@vi.com E-MAIL CÍMRE KÜLDÖTT ÍRÁSOS ÜZENETBEN BÁRMIKOR
VISSZAVONHATJA. HOZZÁJÁRULÁSA VISSZAVONÁSÁVAL AZONBAN ELLEHETETLENÍTI VALAMELYIK VAGY MINDKÉT FÉL SZÁMÁRA A
JELEN MEGÁLLAPODÁS SZERINTI KÖTELEZETTSÉGEI TELJESÍTÉSÉT.
TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY A JELEN MEGÁLLAPODÁST BÜNTETÉS VAGY KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL BÁRMIKOR, BÁRMELY OKBÓL
FELMONDHATOM A hungaryinfo@vi.com CÍMRE KÜLDÖTT ÍRÁSOS FELMONDÁSI ÉRTESÍTÉS ÚTJÁN A JELEN MEGÁLLAPODÁS
HÁTOLDALÁN SZEREPLŐ FELTÉTELEK 5. PONTJÁNAK MEGFELELŐEN.
A jelölt forint értékek becsült értékek, és az éves árfolyam alapján alapulnak; a tényleges árak ett˛l eltérhetnek.

Dátum:

HU
Vi Germany GmbH, c/o Leopoldstraße 256, 80807 München, Németország • hu.vi.com • Ügyfélszolgálati forródrót: 00800 2639 2984 (a szolgáltató díjat számolhat fel).
© 2015 Vi Germany GmbH. Minden jog fenntartva. 1000HU001_5.2015_r19

Vi (HU) FÜGGETLEN PROMOTERI JELENTKEZÉSI LAP
Küldje el faxon: +36 1 57 77 128
MEGHATÁROZÁSOK
1._A jelen feltételek, valamint a jelen megállapodás többi részének
alkalmazásában:
(a) amennyiben Magyarországon él a jelen megállapodás aláírásakor, a „Vi”
a Vi Germany GmbH-t jelenti, amely székhelye: Leopoldstraße 256, 80807
München, Németosrszág.
(b)_a „Megállapodás” a jelen általános szerződés feltételeket, a Vi Ösztönző
Programot és a Vi Szabályzatait és Eljárásait jelenti, azok esetleges későbbi
módosításaival együtt;
(c)_„Termékek” alatt a Vi által biztosított bármely termék értendő; valamint
(d)_„Promoter” alatt a Termékek népszerűsítésével és/vagy forgalmazásával
foglalkozó természetes személy értendő.
RÉSZVÉTEL PROMOTERKÉNT:
2._Ön megérti, elismeri, tudomásul veszi és elfogadja alábbiakat:
(a) _Elmúlt 18 éves, és magyarországi lakos.

(b) A Termékek a szállítástól számított harminc (30) napon belüli
visszaküldése esetén jár teljes visszatérítés a szállítási és kezelési költségek
levonása után, az alábbi raktározási díjak figyelembe vételével;

•_Az adatkezelés időtartama az adatokkal érintett személlyel létrejött
jogviszony időtartama és annak megszűnése után a vonatkozó jogszabályok
szerinti időtartam.

(c) Az újraértékesíthető termékek szállítástól számított tizenöt (15) napnál
későbbi, de harminc (30) napon belüli visszaküldése esetén 10%-os
raktározási díj kerül felszámításra;

•_A Vi a személyes adatait kapcsolt vállalkozásaival, így többek között a
kaliforniai Troyban, Michiganben és Los Angelesben is irodákkal rendelkező
ViSalus, Inc. társasággal is megoszthatja. A Vi személyes adatait nem osztja
meg harmadik felekkel hirdetési céllal.

(d) Az újraértékesíthető termékek szállítástól számított harminc (30) napon
belüli visszaküldése esetén termék jóváírás jár az egyéb Vi termékek
tekintetében, 10%-os raktározási díj levonása után;
(e) Sikertelen kézbesítés (azaz három (3) kézbesítési kísérlet, az Ügyfél
költözése esetén, vagy ha az Ügyfél helytelen vagy hiányos címet adott meg)
estén az újrakézbesítés további szállítási és kezelési költségekkel járhat;

25._Minden létesítményünkben biztosítjuk személyes adatai biztonságát,
tiszteletben tartjuk az adatvédelemmel kapcsolatos jogait, és elismerjük
személyes adatai védelmének fontosságát.
26. _Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek. Az
érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

(f) A visszatérítés céljából végül a Vi-hoz visszaérkezett termékek után a
Promoter részére járó Jutalék jövőbeli Jutalékokból kerül levonásra; és

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;

(g) Az egy (1) éven belül összesen 300 eurót (~89 596 HUF-ot) meghaladó
visszaküldés esetén a Promoter jogviszonya megszűnik.

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy
zárolását.

(b)_A jelen Megállapodás mindaddig nem kötelező érvényű, amíg a Vi kézhez
nem vette és el nem fogadta azt.

10. _A jelen Megállapodás megszűnésekor jogosult a Megállapodás
megszűnése előtt 90 nappal vásárolt, még nem értékesített (bontatlan)
Termékeket visszaküldeni. A Vi visszafizeti a Termékeknek a standard
kezelési költséggel csökkentett vételárát

(h) _Nem tehet hamis vagy félrevezető kijelentéseket a Vi-jal, annak Ösztönző
programjával, Termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban. Köteles
törvényes, etikus és korrekt módon végezni a tevékenységét, és nem
folytathat félrevezető, megtévesztő vagy tisztességtelen gyakorlatot. A jelen
feltételek megszegése esetén a Vi jogosult Promoteri jogviszonyát további
kifizetés vagy térítés nélkül megszüntetni.

17. _Ön tudomásul veszi, hogy a Vi fenntartja a jogot arra, hogy saját
hatáskörében a jelen Megállapodást, valamint a jelen Megállapodás szerinti
jogait és kötelezettségeit (i) valamennyi vagy lényegében valamennyi
vagyontárgyának értékesítése körében, vagy (ii) a jelen Megállapodás
bármely kapcsolt vállalkozásának (beleértve anya- és leányvállalatait) történő
értékesítése vagy átruházása révén átruházza.

b) személyes adatainak helyesbítését; valamint

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, az érintett erre irányuló kérelmére
megadni a tájékoztatást. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg,
(c)_Nincs minimális vásárlási kötelezettsége – mindig saját belátása szerint
és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll,
döntheti el, hogy vásárol-e Termékeket, és ha igen, mennyit.
11._A fentiek szerinti visszaküldésre a Megállapodás felmondásától számított a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
(d)_Saját üzleti tevékenysége meghatározása az Ön felelőssége. Nem minősül huszonegy (21) nap áll rendelkezésre. A Termékek visszaküldéséhez, kérjük,
Személyes adatot törölni kell, ha:
a Vi munkavállalójának, franchise-ba vevőjének vagy jogi képviselőjének. Az hívja a Vi ügyfélszolgálatát a 00800 2639 2984 számon. A visszaküldött
üzleti tevékenységével kapcsolatos összes költség Önt terheli, és Ön felel
a) kezelése jogellenes;
Termékek csomagolási és szállítási költsége Önt terheli.
a munkájával összefüggő összes jogszabályi kötelezettség teljesítéséért,
b) az érintett kéri;
A Vi KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
ideértve többek között a vállalkozás bejegyeztetését, a jövedelemadó és
az általános forgalmi adó megfizetését, a társadalombiztosítási járulék
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –,
12. _A Vi a jogszabályoknak megfelelően saját vagy megbízottai vagy
befizetését és a versenyjogi előírások betartását.
feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
teljesítési segédei jelen Megállapodás szerinti kötelezettségei teljesítése
során elkövetett szándékos cselekménye, alapvető szerződéses
(e)_Nem vállalhat a Vi nevében kötelezettséget, és nem léphet fel a Vi
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
kötelezettségeinek
megszegése
vagy
súlyos
gondatlansága
esetén
nevében vagy a Vi partnereként, munkavállalójaként, dolgozójaként vagy
meghatározott határideje lejárt;
kárfelelősséggel tartozik. Nem szándékos szerződésszegés esetén a
képviselőjeként.
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
kártérítési felelősség a tipikus és előrelátható károkra korlátozódik (ha van
(f)_A Vi Promotereként a lehető legmagasabb jutalék elérése érdekében
Hatóság („adatvédelmi hatóság”) elrendelte.
ilyen).
elsődlegesen arra kell koncentrálnia, hogy a Termékeket és szolgáltatásokat
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt
13. (Szándékosan kihagyva)
nem Promoter fogyasztók számára ajánlja. Az Ön által kapott jutalék a Vi
kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy
Ösztönző programban szereplő jogosultsági feltételek teljesítésétől függ. Az 14._A Vi a fentiekben nem kifejezetten meghatározott összes felelősségét
a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat
egyes jutalékfizetésekre kettő egész kilencvenkilenc euró (2,99 euró) vagy
kizárja.
kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a
nyolcszáz kilencvenkettő egész kilencvenhét forint (~893 HUF) feldolgozási
személyes adat törlését kizárta.
DOKUMENTÁCIÓ
költséget számítunk fel. Vállalja, hogy pontos nyilvántartást vezet, valamint
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett
a Termékek és szolgáltatások értékesítésére vagy kínálására vonatkozó
15._A Vi Szabályzatainak és Eljárásainak, valamint a Vi Ösztönző
vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat
valamennyi jogszabályt és előírást betartja.
programjának mindenkor hatályos változata a jelen Megállapodás szerves
helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
(g)_A Vi Promotereként a jelen Megállapodás alapján jogosult a Termékeket részét képezi, és a belépéskor átadásra kerül, valamint a Vi-Neten bármikor
elérhető.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet,
a Vi által meghatározott jelen feltételek mindenkor hatályos változatának
továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés
megfelelően értékesíteni. A Termékek potenciális vásárlóknak történő
16._A Vi fenntartja a jogot a jelen Megállapodás módosítására, és a
céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára
bemutatásához harmadik fél is igénybe vehető, feltéve hogy betartja a jelen
módosításról írásban értesíti Önt. A Vi Ösztönző programjának módosítása
való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Megállapodás rendelkezéseit.
esetén erről legalább harminc (30) nappal korábban írásban értesíti.

(i)_Az Ön feladata az Ön általa a programba vagy a jutalékos hálózatodba
18. _Mivel a jelen Megállapodás személyes teljesítésre szól, nem ruházhatja
bevont Promoterek felügyelete, képzése és támogatása. Köteles írásban vagy át azt, kivéve ha a Vi jóváhagyja az Ön által aláírt „Promoteri státusz
szóban folyamatosan kapcsolatot tartani velük, és támogatni őket.
értékesítése” adatlapot.
(j)_A Vi Promotereként szabadon választhatja meg működési eszközeit
VERSENYTILALOM/TOBORZÁS TILALMA
és módszereit, valamint a jelen Megállapodás szerinti tevékenységeivel
19. _A jelen Megállapodás tartama alatt Magyarországon nem értékesítheti
kapcsolatos munkaidőt és a munkavégzés helyét, és ennek során kizárólag a
vagy népszerűsítheti más vállalat termékét vagy szolgáltatását MLM
jelen Megállapodás feltételeit kell figyelembe vennie.
rendszerben, függetlenül attól, hogy az adott vállalat a Vi versenytársa-e vagy
(k)_Nem garantálható, hogy bármilyen bevételre vagy haszonra tesz szert,
sem.
vagy hogy sikeres lesz.
20. A jelen Megállapodás tartama alatt és az azt követő 1 (egy) évben nem
(l) _Sem közvetlenül, sem közvetve nem állíthatja, hogy bárki bármely
keresheti meg hálózati értékesítési munkaajánlattal és nem alkalmazhatja
összeget megkereshet vagy megkeres, hogy más személyek bevonása
a Vi munkavállalóit vagy Promotereit, függetlenül attól, hogy aktívak vagy
könnyű feladat, vagy hogy lényegében minden Promoter sikerrel jár.
inaktívak, illetve hogy az ilyen hálózati értékesítési program versenytárs
termékeket kínál-e.
ÉVES DÍJ
3._Tudomásul veszi, hogy évente hetvenöt euró (75 euró) vagy
huszonkettőezer háromszázkilencvenkilenc forint (~ 22 399 HUF)
adminisztrációs díjat (a továbbiakban: Adminisztrációs Díj) vonunk le
a Vi által nyilvántartott hitelkártyájáról. Ez a díj többek között, de nem
kizárólagosan a bevont személyekről való jelentést, a vásárlók nyomon
követését és az elszámolás költségeit foglalja magában. Az Adminisztrációs
Díj emelése esetén erről legalább 30 nappal korábban értesítjük.
4. _Az Adminisztrációs Díj levonására évente, a belépése hónapfordulóján
kerül sor. Az Adminisztrációs Díj késedelmes megfizetése esetén az összeg
megérkezéséiig Promoteri státuszát felfüggeszthetjük. Ha az Adminisztrációs
Díj kiegyenlítése a Vi fizetés elmaradásáról küldött értesítésének
kézhezvételétől számított 30 napig nem történik meg, a Vi jogosult Promoteri
jogviszonyát megszüntetni.
A PROMOTERI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE
5. _A jelen Megállapodást bármikor, bármilyen indokkal, költség vagy
büntetés nélkül felmondhatja a Vi-nek a hungaryinfo@vi.com e-mail címre
küldött írásbeli felmondás útján.
6. _Amennyiben a megkötésétől számított 14 napon belül felmondja a jelen
Megállapodást, jogosult a Vi-nak fizetett bármely összeg visszatérítésére.
7. _A Vi kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelően mondhatja fel akár
rendes, akár rendkívüli felmondással a jelen Megállapodást.
8. _A jelen Megállapodás megszűnése esetén semmilyen kártalanításra nem
jogosult.
A TERMÉKEK VISSZAKÜLDÉSE
9. _A Vi biztosítja termékei minőségét. Ha egy termékkel az Ügyfél nincs
megelégedve, a Vi elfogadja annak visszaküldését az alábbi feltételekkel:
(a) A szállítás közben megsérült termékek ugyanolyan termékre kerülnek
kicserésre;

21. A jelen Megállapodás tartama alatt nem keresheti meg a Vi bármely
meglévő vagy potenciális vásárlóját/ügyfelét vagy alakulóban lévő üzleti
lehetőségét azzal a céllal, hogy rábírja őket a Vi-tól való távozásra

22. A jelen Megállapodás tartama alatt nem bírhatja rá a Vi meglévő vagy
potenciális vásárlóját/ügyfelét, beszállítóját vagy a Vi-jal szerződéses vagy
egyéb jogviszonyban vagy üzleti kapcsolatban álló egyéb személyt arra, hogy
a Vi-jal való ilyen üzleti vagy egyéb kapcsolatának körét csökkentse vagy
módosítsa.
23. Tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás 20. pontjának
rendelkezései a jelen Megállapodás megszűnését követően is érvényben
maradnak. A Vi bármikor érvényesítheti igényeit a jelen Megállapodás
19–23. pontjának rendelkezései alapján, tekintet nélkül a Vi-jal szemben
Ön által támasztott igényekre vagy indított keresetekre. Tudomásul veszi,
hogy a jelen Megállapodás 19–23. pontja rendelkezéseinek megszegése
helyrehozhatatlan, kártérítéssel nem kompenzálható kárt okoz. Ennek
megfelelően Promóteri jogviszonya haladéktalan megszüntetésén túl a
Vi – a rendelkezésre álló egyéb jogorvoslati lehetőségek mellett – ideiglenes
intézkedést kezdeményezhet a fent említett pontok tényleges megszegése
vagy megszegésének veszélye esetén.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét
nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli
a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és
jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása
esetén az érintett az adatvédelmi hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat az
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
törvény (2011. évi CXII. törvény) alapján.
Ön, mint érintett, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő,
adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja. Ha Ön, mint érintett, az adatkezelő döntésével nem ért
egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől,
illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz
fordulhat.
A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
27._Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezése részben vagy egészben
érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyul, akkor ez nem érinti
a Megállapodás többi részének érvényességét és kikényszeríthetőségét, és
ezek továbbra is érvényben maradnak.
28. A jelen feltételek, a Vi Ösztönző programja és a Vi Szabályzatai és
Eljárásai közötti ellentmondás esetén a következő elsőbbségi sorrend
érvényesül:
(a) először a Szabályzatok és Eljárások;

ADATVÉDELEM

(b) majd a jelen feltételek;

24. E jelentkezési lap 1. oldalának aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vi
személyes adatait kezelje, feldolgozza és felhasználja a jelen Megállapodás
kapcsán a következők szerint:

(c)_legvégül pedig az Ösztönző program.

29._A jelen Megállapodásra a magyar jog az irányadó, és bevonása idején az
összes Promoter magyar lakhellyel rendelkezik. A Vi a közte és a Promoterek
•_A Vi információkat gyűjt és tárol a promoóteri tevékenységével
között esetlegesen fennálló bármely jogvita esetén az ügy gyors és hatékony
kapcsolatban, és ezeket összekapcsolja a jelen Megállapodásban az Ön
rendezésére törekszik. Amennyiben ez nem jár sikerrel, a Vi Germany GmbHáltal megadott információkkal (beleértve többek között a nevét, e-mail címét, val fennálló összes jogvita rendezése Münchenben történik.
lakcímét és születési dátumát);
•_A Vi az összegyűjtött információkat demográfiai és statisztikai elemzési,
valamint marketing- és piackutatási célra használja fel;

A jelölt forint értékek becsült értékek, és az éves árfolyam alapján alapulnak; a tényleges árak ettől eltérhetnek.
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