
 
"THOMASKER KFT." Finomvegyszer Korlátolt Felelősségű Társaság 

 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 
 
 
1. Általános rész 
 
A THOMASKER Kft. (a továbbiakban THOMASKER) gyógyszeralapanyag és a laboratóriumi 
finom-vegyszerek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. 
 
THOMASKER Kft. adatai: 
 
Cégnév: "THOMASKER KFT." Finomvegyszer Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
Székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. 
 
Cégjegyzékszám: 01-09-708452 
 
Adószám: 12889358-2-42 
 
Bankszámlaszám HUF: 10200830-32379545-00000000 
 
Bankszámlaszám EUR: 10400968-49515453-53531032 
 
HUF IBAN: HU26 1020 0830 3237 9545 0000 0000 
EUR IBAN: HU15 1040 0968 4951 5453 5353 1032 
 
 
2. Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) tárgyi-, személyi-, területi-, 
időbeli hatálya: 
 
2.1. Tárgyi hatály: Jelen ÁSZF tartalmazza THOMASKER által történő valamennyi értékesítés során 
alkalmazott eladási és szállítási feltételek összességét.  
2.2. Személyi hatály: Vevőnek minősül jelen ÁSZF szempontjából bármely a Ptk. 8:1.§. (1) 
3. pontja szerinti, fogyasztónak nem minősülő gazdálkodó szervezet, intézmény, állami szerv, 
jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személy, vagy személyösszesség, valamint jelen 
ÁSZF I. sz. mellékletében meghatározott kivételekkel bármely magánszemély.  
2.3. Területi hatály: Jelen ÁSZF valamennyi értékesítésre kiterjed, függetlenül a teljesítés 
helyétől. 
2.4. A Vevő jelen ÁSZF-től eltérő általános szerződési feltételei vagy egyéb korlátozásai 
THOMASKER felé hatálytalanok, kivéve abban az esetben, ha ahhoz THOMASKER írásban 
kifejezetten a másik fél általános szerződési feltételeinek elfogadására vonatkozó nyilatkozattal 
hozzájárul.  
 
3. Szerződés létrejötte 
 
3.1. Termék 
 
3.1.1. A THOMASKER által forgalmazott gyógyszeralapanyagok és laboratóriumi finom-
vegyszerek (a továbbiakban: Termék) a www.thomasker.hu (a továbbiakban: Webshop) 



weboldalon kerülnek feltüntetésre, a Termékre vonatkozó termékleírással, egyéb 
tájékoztatóval együtt.  
3.1.2. THOMASKER a szerződés létrejöttét követően is jogosult ellenőrizni, felülvizsgálni a 
Vevőre tekintettel korábban megállapított megfelelőséget (engedélyek). A felülvizsgálat 
eredményeképpen esetlegesen feltárt hiányosság okán THOMASKER a szerződéstől jogosult 
elállni, amennyiben a szerződéskötést megelőző állapot nem állítható vissza, úgy a szerződést 
jogosult felmondani.  
3.1.3. THOMASKER. garantálja, hogy termékei megfelelnek az olyan termékek leírásának, 
mint amellyel a THOMASKER a Vevőt ellátta, a THOMASKER katalógusa analitikai adatai és 
egyéb irodalom által. 
3.1.4. Vevő köteles minden termék használatakor megfelelő óvatossággal és körültekintéssel 
eljárni, és minden körülmények között betartani az általános óvintézkedéseket. A Termékek 
elsősorban laboratóriumi, kutatási és analitikai célokat szolgálnak. Kivételt képeznek a 
termékcímkén megfelelő jelöléssel rendelkező vegyipari és gyógyszeripari alapanyagok és ipari 
felhasználású segédanyagok. Minden Termék felhasználására vonatkozó döntés a Vevő 
felelősségét képezi, kizárólag Vevő dönthet a megfelelő ismeretek birtokában a felhasználás 
módjáról. A Vevő kifejezetten kijelenti és garantálja, hogy valamennyi, a THOMASKER-től 
beszerzett árut megfelelően fogja vizsgálni, használni, gyártani és forgalmazni és az ezekkel 
előállított árukat is a szakterületen járatos felhasználó gyakorlatának megfelelően, szigorú 
összhangban az alkalmazandó, jelenleg érvényes, valamint az ezt követően érvénybe lépő 
törvényekkel és szabályokkal.  
3.1.5. A termékek, vegyszerek használatához elengedhetetlen, hogy azokat csak képzett, 
gyakorlott szakemberek használják. Az anyagok veszélyeiről a csomagoláson található címke 
és THOMASKER által mellékelt MSDS adatlapok adnak tájékoztatást. 
3.1.6. A szakszerűtlen felhasználásból eredő károkért THOMASKER felelősséget nem vállal. 
 
3.2. A szerződés létrejötte 
 
3.2.1. A szerződés létrejöhet Webshopon keresztül történő megrendelés avagy egyéb, szóbeli, 
írásbeli vagy e-mail kommunikáció útján történő megállapodás alapján. Minden esetben a jelen 
ÁSZF rendelkezései az irányadóak. 
3.2.2. A Webshop-ban található „Webshop” fülre kattintva Vevő megtekintheti a THOMASKER 
által forgalmazott Termékek listáját. A Vevőnek a megvásárolni kívánt Termék fényképe alatt 
található „Részletek” feliratra kattintást követően van lehetősége az adott Terméket 
megrendelni THOMASKER-től. 
3.2.3. THOMASKER a Vevő által adott megrendelésről automatikus visszaigazolást küld, a 
megrendeléssel azonos módon. Az automatikus visszaigazolás nem tekinthető a megrendelés 
visszaigazolásának, az kizárólag a megrendelés leadásának technikai igazolására szolgál. 
THOMASKER a megrendelést a jelen ÁSZF rendelkezései szerint megvizsgálja, és a Vevői 
megfelelőség hiányában (szükséges nyilatkozatot kiállításának elmaradása, tevékenységi kör 
megfelelőség hiánya stb.) a megrendelés részleges vagy teljes elutasítására jogosult.  
3.2.4. THOMASKER a megrendelt Termék kiszállítására, a Vevő pedig a Termék 
ellenértékének megfizetésére köteles (a továbbiakban: Szerződés).  
3.2.5. A megrendelés és annak visszaigazolásával a Felek között adásvételi szerződés jön 
létre. THOMASKER a megrendelést legkésőbb 1 munkanapon visszaigazolja, vagy elutasítja. 
3.2.6. Az adásvételi szerződés THOMASKER jóváhagyó rendelés visszaigazolásával jön létre. 
3.2.7. THOMASKER a forgalmazott Termék jellegére tekintettel, egyedi mérlegelés alapján 
jogosult a megrendelést elutasítani. Egyedi mérlegelés körébe tartozik az egyes Termékek 
természetére tekintettel külön engedélyek ellenőrzésének megléte, gazdálkodó szervezetek 
tevékenységének, tevékenységi körei megfelelőségének ellenőrzése.  
3.2.8. A szerződéskötés időpontja megegyezik a megrendelés visszaigazolás kibocsátásnak 
napjával.  



3.2.9. A szerződéskötés helye THOMASKER mindenkori székhelye. 
3.2.10. Amennyiben THOMASKER a Vevő megrendelését elutasítja, úgy erről rövid határidőn 
belül, a megrendeléssel azonos módon értesítést küld. 
 
3.3. THOMASKER a megrendelést a követezők szerint igazolhatja vissza: 
 
3.3.1. THOMASKER a megrendelést a megrendelésben foglaltak szerint, a megrendelés 
szerinti termék, mennyiség, ár és szállítási határidő, esetleges szállítási költség jóváhagyásával 
illetve különleges engedélyek, nyilatkozatok bekérése függvényében igazolja vissza. 
3.3.2. Speciális szállítási körülmények (pl. hűtve szállítás, vagy speciális csomagolóanyag) 
felmerülése esetén a megrendelés visszaigazolásban THOMASKER a teljesítést 
többletköltségek megfizetéséhez kötheti. Amennyiben a Vevő a többletköltségek megfizetését 
a megrendelés visszaigazolását követő 3 munkanapon belül nem vállalja, úgy a megrendelés 
hatályát veszti, THOMASKER pedig a továbbiakban nem kötelezhető a teljesítésre. 
3.3.3. THOMASKER felé leadott megrendelés szerinti teljesítési határidőt nem vállalja, és a 
megrendelés visszaigazolásában eltérő szállítási határidőt ajánl a Vevő részére. Amennyiben a 
Vevő az eltérő szállítási határidőt a megrendelés visszaigazolását követő 3 munkanapon belül 
nem fogadja el, úgy a megrendelés hatályát veszti, THOMASKER pedig a továbbiakban nem 
kötelezhető a teljesítésre. 
3.3.4. THOMASKER mindenkori, érvényes árjegyzéke minden esetben THOMASKER 
telephelyi, azaz EXW (INCOTERMS) árait tartalmazza. THOMASKER fenntartja magának a jogot 
az árlista külön értesítés nélküli megváltoztatására. A Vevő kérésére THOMASKER egyedi 
árajánlatot adhat, amennyiben ezen árajánlaton külön érvényességi határidő nincs feltüntetve, 
úgy az ajánlat érvényességi határideje 15 nap.  
3.3.5. THOMASKER biztosítja a Magyarországi  szállítási cím esetében a Webshopos 
megrendelése esetén díjmentes kiszállítást a Vevő részére. 
3.3.6. A telephelytől eltérő helyen történő átadásra THOMASKER eltérő árakat határozhat 
meg, valamint jogosult szállítási díj érvényesítésére.  
 
4. Meghiúsulási kötbér 
 
4.1. A kiszállítás megkezdését követően közölt elállás vagy felmondás esetén a Vevő 
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles THOMASKER részére, amelynek összege 6.000,- Ft / 
megrendelés.  THOMASKER a meghiúsulási kötbér összegén túl az elállás vagy felmondás miatt 
felmerült egyéb kárát (szállítási költség, egyedi gyártás költsége, szerződésszegésből eredő 
kötbérek, bírságok, ) is jogosult Vevővel szemben érvényesíteni.   
4.2. Amennyiben a rendelés egyedi termékre vonatkozik, avagy a Termék beszerzése 
kizárólag külföldről, előrendeléssel lehetséges, úgy THOMASKER fenntartja a jogot arra, hogy 
a felmerült költségeit – így különösen egy általa kötelezően vállalt beszerzés esetében a 
szállítási díj vagy szerződésből eredő bármely szankciót és kárt – teljes mértékben a Vevőre 
hárítsa.  
 
5. Vételár és fizetési feltételek 
 
5.1. Fizetés 
 
5.1.1. Vételáron a megrendelés visszaigazolásának (szerződés létrejötte) időpontjában 
érvényes ár, külön keretmegállapodás esetén az abban megjelölt ár értendő.  
5.1.2. THOMASKER által eladott Termékek átvételét Vevő vagy felhatalmazott képviselője 
(fuvarozója, meghatalmazottja, alkalmazottja, megbízottja) szabályszerű aláírásával, valamint 
az átvétel dátumával igazolja THOMASKER által kibocsátott szállítólevélen.  



5.1.3. THOMASKER fizetés módját a Vevő részére adott eseti visszaigazolásban határozza 
meg. A vételár megfizetésének határideje THOMASKER által a kibocsátott előlegbekérőn vagy 
számlán szereplő teljesítési határidő. 
5.1.4. Késedelmes fizetés esetén THOMASKER késedelmi kamatot számíthat fel a Vevő felé, 
amelynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 
alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.  
5.1.5. Késedelmes fizetés esetén THOMASKER fenntartja a teljesítés, és minden további 
teljesítés felfüggesztését a Vevő részéről történő fizetés időpontjáig. A teljesítés 
felfüggesztéséből eredő kárért THOMASKER nem felelős. 
5.1.6. Fizetési határidő lejárta utáni tartozás esetén THOMASKER-nek jogában áll a Vevő 
időközbeni megrendeléseit visszautasítani, illetve jogában áll a Vevőtől a továbbiakban csak 
készpénzben, vagy előrefizetéssel történő teljesítést elfogadni.  
5.1.7. A fizetések csak azt követően válnak teljesítetté, amikor a teljes, esetleges késedelmi 
kamatokkal és a késedelmes teljesítésre tekintettel felmerülő költségekkel is megnövelt összeg 
THOMASKER részére megfizetésre kerül.   
5.1.8. A Vevő visszatartási joga kizárt. A Vevő beszámítási joga THOMASKER-rel szemben 
kizárt. 
 
5.2. Előleg 
 
5.2.1. THOMASKER egyes termékek vonatkozásában az ajánlat visszaigazolását követően, de 
a Termék Vevő részére történő átadását megelőzően jogosult teljes, vagy részbeni 
előteljesítést kérni. 
 
5.3. Illeték és egyéb díjak 
 
5.3.1. THOMASKER Termékei között megtalálható egyes engedélyeztetési kötelezettség alá eső 
termékek engedélyeztetési eljárással kapcsolatos illetéket és díjakat teljes egészében Vevő 
viseli.  
 
6. Teljesítés 
 
6.1. A teljesítés helyének tekintendő minden esetben a visszaigazolt megrendelésben, 
keretmegállapodásban megjelölt helyszín.  
6.2. Amennyiben a megrendelt Terméket THOMASKER, vagy megbízottja szállítja ki Vevő 
részére, a kárveszély viselés a Vevő telephelyén, vagy az általa meghatározott átadási helyen 
a Termék átadásával száll át a Vevőre. 
6.3. A Termék Vevő vagy megbízottja általi szállítása esetén a kárveszély a Termék a Vevő 
fuvareszközére történő elhelyezésével, avagy Vevő általi személyes átvétellel száll át.  
6.4. Amennyiben a Vevő saját maga kívánta a megrendelt termékeket elszállítani 
THOMASKER telephelyéről, de azt a készleten lévő áru esetében 2 napon belül, illetve az áru 
beérkezéséről szóló kiértesítést követően 2 napon belül nem teszi meg, azt THOMASKER a 
Vevő kockázatára és költségére tárolja, a tárolási díj külön felszámítása mellett. A tárolási díj 
mértéke megegyezik 1000 Ft / nap összeggel.  
6.5. A Termék szállítás céljából történő fuvareszközre történő átrakás során bekövetkező 
kárért és kockázatért azon fél felelős, akinek megbízásából a megbízott a Termék átrakását 
végzi.   
6.6. Vevő megrendelés során köteles előzetesen megadni az általa megrendelt termékek 
átvételére jogosult személyek adatait. Amennyiben a személyekben - vagy azok adataiban - 
változás áll be, úgy Vevő köteles arról THOMASKER-t haladéktalanul értesíteni. Az értesítés 
elmaradásából eredő esetleges károkért és jogi következményeiért THOMASKER nem vállal 
felelősséget.  



6.7. Az ajánlatban és árlistákban szereplő árak a Termék jellegének megfelelő 
csomagolással értendők. Vevő kérésére adott olyan csomagolás, amely a hagyományos 
csomagolástól eltér, ártöbbletet von maga után.  
6.8. THOMASKER a csomagolóanyagot nem veszi vissza.  
6.9. A Vevő kívánságára a THOMASKER technikai szaktanácsadással szolgál az általa 
forgalmazott termékekkel kapcsolatban.  
 
7. Tulajdonviszonyok 
 
7.1. THOMASKER által a Vevő részére átadott szerződéses Termékek a vételár a Vevő általi teljes 
kiegyenlítéséig THOMASKER tulajdonában maradnak. A THOMASKER-nek jogában áll a 
tulajdonjog fenntartással átadott Terméket póthatáridő kitűzése és a szerződéstől való elállás 
nélkül a Vevőtől visszakövetelni, amennyiben a Vevő THOMASKER-rel szemben fennálló 
kötelezettségei teljesítésével késedelembe esik. A tulajdonjog fenntartása alatt átadott áru 
visszavétele akkor jelenti egyben a szerződéstől való elállást is, ha THOMASKER erről 
kifejezetten írásban nyilatkozik. Mindaddig, amíg THOMASKER-rel szembeni kötelezettségeit 
szabályszerűen teljesíti, Vevő jogosult arra, hogy a rendes üzletmenet keretében rendelkezzen 
a tulajdonjog-fenntartással átadott Termék felett.  
7.2. Vevő saját költségére köteles az árut gondosan kezelni, tűztől, nedvességtől, lopástól 
óvni. Ha szükséges, karbantartási és felügyeleti tevékenységet köteles saját költségére 
megfelelő időben végeztetni.  
 
8. Felelősség 
 
8.1. THOMASKER felelőssége kizárólag az eladott Termék ellenértékének összegéig áll fenn, 
ezen túlmenően THOMASKER felelősségét kifejezetten kizárja. 
8.2. THOMASKER felelőssége nem terjed ki az elmaradt haszonra, valamint a kárral 
összefüggésben felmerült költségekre. 
8.3. Vevő a jelen pont szerinti felelősségkizáró rendelkezést a Vevő jelen ÁSZF 
megismerésével tudomásul veszi és elfogadja. 
8.4. Vevő vállalja és beleegyezik THOMASKER és alkalmazottai, ügynökei, jogutódjai, 
tisztviselői és engedményesei kártalanításába és minden felelősség alóli mentesítésébe, 
amelyek THOMASKER-t érhetik, olyan hanyagságra, kártérítési felelősségre és 
szerződésszegésre alapozott igények eredményeként, amelyet a Vevő és alkalmazottjai, 
ügynökei, jogutódjai, tisztviselői, engedményesei, a Vevő ügyfelei, végfelhasználói, kisegítő 
személyzete vagy THOMASKER által forgalmazott termékek felhasználásából következően 
közvetett vagy közvetlen módon harmadik felek emelnek THOMASKER-rel szemben, vagy 
amelynek oka a Vevő kötelezettségeinek elmulasztása. 
 
9. Reklamáció és Szavatossági igények bejelentése 
 
9.1. Vevő a Termék átvételekor a szállítólevél szerint tételes átvételre kötelezett (Külső 
szállítmányozó esetében 24 órán belül kell az esetleges eltérést jelezni THOMASKER részére.). 
A Termék megrendelés szerinti hiánytalan átvételét aláírásával és bélyegzőjével igazolja a 
szállítólevélen.  
9.2. A szavatossági igényeket a THOMASKER csak akkor veszi figyelembe, ha azok 
megtételére haladéktalanul – legkésőbb azonban a Termék átvételét követő 10 munkanapon 
belül – írásban, a bizonylatok, esetleges minták, csomagolási jegyzékek megküldésével, 
valamint a számlaszám, a számla dátuma megadásával kerül sor.  
9.3. Rejtett hiba esetén a Vevőnek kell bizonyítania, hogy az adott esetben rejtett hibáról 
van szó. 
 



10. Szavatosság 
 
10.1. A jelen ÁSZF-nek megfelelően megtett és indokolt kifogásolások esetén THOMASKER 
pótszállításra jogosult. Amennyiben Vevő lemond a pótszállításra vonatkozó jogáról vagy ha a 
pótszállítás méltányos határidőn belül nem történik meg, illetve ha a csereként érkezett áru 
ismételten hibás, akkor Vevő választása szerint követelheti a vételár leszállítását vagy a 
szerződéstől elállhat.  
 
11. Termék felhasználása 
 
11.1. Vevő kifejezetten kijelenti és garantálja THOMASKER felé, hogy valamennyi, 
THOMASKER-től beszerzett árut rendeltetésszerűen fog használni és forgalmazni és/vagy az 
ezekkel előállított árukat is a szakterületen járatos, értelmes ember gyakorlatának 
megfelelően, szigorú összhangban az alkalmazandó, jelenleg érvényes, valamint az ezt 
követően érvénybe lépő törvényekkel és szabályokkal használja és forgalmazza.  
11.2. Nem lehet kifogás tárgya a Vevő szakmai tájékozatlansága, az ügyben való járatlansága 
vagy olyan utólag felhozott igényre való hivatkozása, melyet előzetesen, mint 
szállítási/teljesítési feltételt nem írt elő, vagy nem kötött ki. Vevő felelőssége meggyőződni 
arról, hogy a vásárolt termék a veszélyes anyagok kategóriájába tartozik-e, illetve hogy 
rendelkezik-e ezen anyagok felhasználására, forgalmazására vonatkozó hatósági engedéllyel.  
 
12. Viszonteladás 
 
12.1. THOMASKER által forgalmazott, eredeti csomagolással ellátott termékek csak 
felbontatlan állapotban adhatók tovább. THOMASKER által forgalmazott termékek Európai 
Unión kívüli harmadik államban történő tovább eladása csak előzetes írásban rögzített 
egyeztetést követően lehetséges.  
 
13. Vis Maior és szerződést gátló tényezők 
 
13.1. A Vis Maior olyan a felek érdekkörén kívüli, elháríthatatlan külső okot, eseményt jelent, 
különösen az elemi csapások (pl. földrengés, árvíz), a háború, az általános sztrájk, tüntetés, 
blokád, demonstráció, zavargás, (i) amelynek bekövetkezése a szerződő felek akaratától 
független, és (ii) azt az adott fél a szerződés megkötését megelőzően alapvetően nem láthatta 
előre, vagy arra nem készülhetett fel, és (iii) amelyet miután bekövetkezett, az adott fél 
alapvetően nem kerülhetett el, vagy nem volt képes ellenőrzése alá vonni, és (iv) amelynek 
bekövetkezése alapvetően egyik félnek sem tulajdonítható, és (v) amely a Vis Maiort 
elszenvedő fél szerződésszerű teljesítését lehetetlenné teszi. Egyik fél sem esik késedelembe, 
illetve nem szegi meg a jelen ÁSZF-t olyan mértékben, amely mértékben Vis Maior akadályozza 
meg a szerződésből eredő kötelezettségei teljesítésében. 
 
14. Szerzői jogok ás védjegyek 
 
14.1. A Webshop szerzői jogvédelem alatt áll. THOMASKER a szerzői jogi jogosultja a 
Webshopon, valamint a Webshopon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során 
megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak 
(ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webshop felületének 
elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, 
megvalósítást). 
14.2. A Webshop tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra 
mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy THOMASKER előzetes 
írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – 



például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi 
forgalomba hozatal – kizárólag THOMASKER előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 
14.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően Webshop használata, 
illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a felhasználónak a Webshop felületén 
szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. 
A Webshop rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes 
többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások THOMASKER 
előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy 
hasznosíthatók. 
 
15. Érvényességi záradék, bírói illetékesség 
 
15.1. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek 
bizonyulna, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének hatályosságát. Az érvénytelennek 
bizonyult rendelkezést úgy kell értelmezni, hogy az ezzel elérni kívánt gazdasági célkitűzés - 
amennyiben lehetséges - elérhetővé váljék. Azokban a kérdésekben, amelyekben jelen 
szerződés nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak.  
15.2. A felek az egymás közötti jogvita tárgyában elsősorban egyeztetni és megállapodásra 
törekedni kötelesek. THOMASKER által kiadott ajánlatokkal, vagy az általa teljesített 
eladásokkal kapcsolatos minden olyan jogvita, amelyet a felek egymás közötti megállapodással 
rendezni nem tudnak, hatáskörtől függően, kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve a 
Székesfehérvári Törvényszék illetékességét.  
 
16. Adatvédelem 
 
16.1. THOMASKER kötelezettséget vállal, hogy minden, a Vevőtől hozzá eljutó és bizalmas 
információt bizalmasan kezel. THOMASKER figyelembe veszi a 2011. évi CXII. törvény 
(adatvédelmi törvény) rendelkezései valamint az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) szerinti adatvédelmi jogot. 
THOMASKER a jelen ÁSZF szerinti létrejött szerződés alapján átadott személyes adatokat a 
szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartásra, egyeztetésre, szállítási ügyek kezelésére, 
Termék átadásának ügyintézésére, szerződés egyeztetésére, követelések érvényesítése 
érdekében a szerződés megszűnését követő 5 évig tárolja. Az adatkezelés jogalapja a 
szerződés teljesítése. THOMASKER az adatokat a Vevő hozzájárulása, intézkedése, utasítása 
nélkül nem adja át harmadik személy részére. Amennyiben nem a Vevő a személyes adatok 
érintettje, úgy a Vevő felelős azért, hogy tevékenysége során átadott adatokat jogszerűen 
biztosítsa THOMASKER részére. 
 
Budapest, 2019 
THOMASKER Kft. 
 
 
  
 


