
Szoftver átengedésére vonatkozó szerződéses feltételek   

A Robert Bosch GmbH (Postfach 10 60 50, 70049 Stuttgart) ESI[tronic] műszaki információs szoftvere használati jogának átengedése 

tárgyában a ROBERT BOSCH Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 104.) – a továbbiakban Licencadó – és Ön, mint végfelhasználó - a 

továbbiakban Engedélyes - között. 

 
1. A szoftver termékek átengedése 

1.1. A Licencadó az Engedélyes részére felhasználónév és jelszó megküldésével a szerződés 
futamidejére biztosítja a megrendelésben rögzített és ezt követően aktivált licenc-szoftver 
(és - amennyiben meg van rendelve - a hozzá tartozó frissítések) nem kizárólagos és nem 
átruházható használati jogát. Egy használati jog a megrendelt licenc-szoftvertől függően egy 
számítógépre vagy egy Bosch diagnosztikai készülékre, azaz csak egyetlen központi 
egységre (processzorra) és csak egyetlen helyszínre van korlátozva.   

1.2. Licencadó kizárólag használati jogot biztosít a licenc-szoftverre vonatkozóan, az Engedélyes 
azonban a használati jogot meghaladóan semmilyen egyéb, a használati jogon túlmenő jogot 
nem szerez. A Licencadó a licencszoftverre vonatkozóan fenntart magának minden 
személyhez fűződő és vagyoni jogot, különösen minden nyilvánosságra hozatali, 
sokszorosítási, tovább feldolgozási és rendelkezési jogot. A forráskód nem tárgya a jelen 
szerződésnek. 
 

2. Szállítás 

2.1. A szoftver rendelkezésre bocsátása a Licencadó szerveréről való letöltéssel valósul meg, 
melyhez a Licencadó szerződött partnere (pl. ESItronic IT-Hotline) biztosítja a megrendelés 
elküldését és a jelen szerződés aláírását követően Engedélyes számára egyedi 
felhasználónevet és jelszót. A letöltés Engedélyes részére térítésmentes. A felhasználónév 
és jelszó kiadásával a Licencadó részéről a teljesítés megtörténik, annak tényleges 
felhasználásáért nem felel. 
 

2.2. Frissítések: Az év során a Licencadó az Engedélyes részére online formában biztosítja a 
frissítéseket.  
Az „egyszeri vásárlás” (One Time Purchase - OTP) licence változatnak nem része az adatok 
frissítése. Az adatok a Licencadó azon ismeretei alapján lettek beállítva, amelyek a 
licencszoftver licencia szerinti változata állapotaként megadott időpontban rendelkezésére 
álltak. 
 

2.3. Az ésszerű terjedelmű részszállítások és annak megfelelő elszámolások meg vannak 
engedve.   

 
2.4. Az Engedélyes a szállítási, ill. számlázási címében, illetve e-mail elérhetőségében 

bekövetkezett változásokat írásban haladéktalanul közölni köteles a Licencadóval, ill. a 2.1 
pontban megjelölt képviselőjével. 
 

3. Telepítés / Licencelés 
Az átadás a szerződés létrejöttét követően, az átadáshoz szükséges és megfelelő idő alatt 
valósul meg. Az Engedélyes a licencszoftver telepítését licencenként egy PC-n végzi el, 
amelynek meg kell felelnie a Licencadó ajánlása szerinti minimális követelményeknek. Ezek 
a követelmények a mindenkori aktuális értékesítési dokumentációban vannak 
meghatározva. Licencadó, vagy ESI[tronic] IT Hotline, illetve egyéb külsős partner részéről 
történő díjmentes kiszállás, helyszíni telepítés nem része a szerződésnek, a telepítést az 
Engedélyes önállóan kezdi meg, amennyiben problémába ütközik, jelzi az IT Hotline-nak. 
 
A program első indulásakor, majd minden naptári év elején végre kell hajtani a licencelést, 
az előfizetés kezdetekor az első letöltés alkalmával a Licencadó szerződéses partnere által 
közölt felhasználónévvel és a hozzá tartozó online jelszóval. 
 

4. Terméktámogatás 
A telepítéshez, használathoz szükséges terméktámogatást az ESI[tronic] IT-Hotline látja el, 
melynek elérhetőségi adatai a www.Esitronic.hu oldalon találhatóak. Az IT-Hotline 
alapvetően táveléréssel dolgozik, mely az Engedélyes részére díjmentes. Ha egy probléma 
táveléréssel nem oldható meg, úgy a Licencadó egy szerződött Bosch BTS (Bosch Test 
Equipment Service Partner) partnere a helyszínen felkeresi az Engedélyest és megkísérli a 
probléma megoldását. A helyszíni eljárás költségét jótállás fennállása esetén a Licencadó, 
míg jótállási időn kívül az Engedélyes viseli. A helyszíni eljárás költségei a mindenkori 
értékesítési dokumentációban vannak meghatározva.  

  

5. Fizetési feltételek 

5.1. Az árak a Licencadó a mindenkori aktuális értékesítési dokumentációjában kerülnek 
meghatározásra, mely elérhető a www.Esitronic.hu oldalon. Minden ár a mindenkor érvényes 
általános forgalmi adó nélkül értendő, de a mindenkor érvényes általános forgalmi adóval 
növelten fizetendő. 

5.2. Standard (határozatlan idejű) előfizetés esetén az ár megállapítása naptári évenként történik. 
A megrendelés évében a folyó naptári év hátralévő idejére a díj a még hátralévő 
időtartammal arányosan kerül felszámításra.  

5.3. A 5.2 pontban megnevezett licencia-változatokon kívüli, határozott időtartamú, illetve 
„egyszeri vásárlás” licence változatok esetén az ár egyszer, a vásárláskor kerül 
megállapításra és megrendeléskor egy összegben fizetendő.  

5.4. A számla kiállítása a megrendelést követően azonnal, illetve – Standard előfizetés estén – 
évi 4 egyenlő részletre bontva és 4 alkalommal történik. A számla az Engedélyes általi 
kézhezvételtől számított 12 (tizenkét) napon belül a számlában feltüntetett 
bankszámlaszámra való átutalás útján fizetendő. . A számlát az ESI[tronic] IT Hotline állítja 
ki az Engedélyes részére, a számla kifizetése az ESI[tronic] IT-Hotline szolgáltató számláján 
való jóváírással minősül megfizetettnek. (Az ESI[tronic] IT Hotline partner adatait lásd 1.sz 
melléklet.) 

5.5. A Licencadó fenntartja a jogot az árak évfordulóval történő emelésére, melyről emailben 
tájékoztató kampányt folytat az évfordulót megelőző október-november hónapokban. Az 
Engedélyesnek az áremelések során jogában áll a szerződést az évforduló előtt november 
30-ig felmondani. Ez nem érinti a már kifizetett, átadott vagy aktivált licencszoftvernek a 
szerződés lejártáig való használati jogát. Amennyiben Engedélyes november 30-ig nem él a 
felmondás jogával, Felek kifejezetten úgy rendelkeznek, hogy az áremelés elfogadottnak 
minősül. 

5.6. Amennyiben az Engedélyes valamely fizetési kötelezettségének nem vagy csak részben tesz 
eleget, úgy a Licencadó jogosult a frissítések szállítását és rendelkezésre bocsátását a teljes 
kifizetés megtörténtéig visszatartani. Az Engedélyesnek nem áll jogában a licencdíjat azért 
csökkenteni, mert a saját fizetési késedelme miatt a szállítás a fentiek szerint késedelmet 
szenvedett. 

 

6. Szavatosság    
6.1. Amennyiben a Szoftver letöltésekor vagy telepítésekor hiba lép fel, a hibát a letöltés vagy 

telepítés újbóli elvégzésével a lehető legrövidebb időn belül ki kell javítani. 
6.2. A Licencadó nem szavatolja az adatok helyességét és teljességét.  Az ebben a programban 

szereplő összes információ és adat a Licencadó dokumentációi, jármű-vizsgálatok vagy a 
gyártó és az importőr által megadott adatok alapján került kidolgozásra. A terjedelmes 
mennyiségű adat miatt nem zárhatók ki teljesen a módosítások, ország-specifikus 
változatok, tévedések, vagy hibák. Ezért minden egyes esetben meg kell győződni arról, 
hogy a jármű azonosítási adatok is és a javítandó jármű alkatrészének adatai is egyeznek-e 
a licencszoftver adataival. 

6.3. A Licencadó nem szavatolja, hogy a licencszoftver megfelel az Engedélyes 
követelményeinek és céljainak - különösen azt nem, hogy minden járműváltozatot lefed - 
vagy, hogy az általa kiválasztott más programokkal egyazon számítógépen együttműködik. 

6.4. Amennyiben a licencszoftver Engedélyesnél való felhasználása során programhiba fordulna 
elő, akkor az Engedélyes ezt a Licencadóval vagy annak 2.1 pontban megjelölt szerződött 
partnerével az ESI[tronic] IT-Hotline rendszerén keresztül a hibaelhárításhoz alkalmas 
információk megadásával írásban köteles közölni. A hibaelhárítás a hiba azonosítását 
követően a megfelelő hibaelhárítási mód igénybevételével, az ahhoz szükséges és 
megfelelő idő alatt  történik.  

6.5. Amennyiben a hibát illetve a hiba okát a Licencadó által végzett vizsgálat során nem lehet 
megállapítani, vagy a hiba a licencszoftver hibás használata, vagy egyéb, a Licencadónak 

nem felróható körülmény miatt következett be, akkor a költségeket Engedélyes viseli.  A 
jótállás megszűnik, ha az Engedélyes a licencszoftvert módosította, vagy harmadik személy 
által módosíttatta, kivéve, ha bebizonyítja, hogy ezek a módosítások nem képezik a hiba 
okát. Ez nem jogosítja fel az Engedélyest a szoftverrel kapcsolatosan az 1. pontban rögzített 
jogokon túlmenő jogokra.  

6.6. Amennyiben a Licencadó többszöri javítási kísérlet ellenére méltányos határidőn belül sem 
lenne abban a helyzetben, hogy a hibát elhárítsa, akkor az Engedélyes árcsökkentést kérhet, 
vagy elállhat a szerződéstől. 

6.7. Licencadó szavatossági kötelezettsége a licencszoftver, illetőleg a frissítés letöltésétől 
számított 6 hónapig áll fenn. Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztó 6.5 és 6.6. pontok 
szerinti igénye a frissítés átadásától számított két évig állnak fenn. A nem a licencszoftveren 
magán előállott károkra vonatkozó igényekért, mint pl. adatvesztés vagy adatok hibás 
feldolgozása, továbbá a következménykárokért, az elmaradt haszonért, illetve a vagyoni 
hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségekért való felelősségét a Licencadó 
kifejezetten kizárja. 

6.8. Az "egyszeri vásárlás - licencváltozat" esetén a Licencadó nem tudja vállalni, hogy az adatok 
aktuálisak, mert az adatok frissítése nem része a választott licencváltozatnak. Az adatok a 
Licencadó azon ismeretei alapján lettek beállítva, amelyek a licencszoftver licencia szerinti 
változata állapotaként megadott időpontban rendelkezésére álltak.  

 

7. Felelősség 

7.1. A Licencadó a szerződéses kötelezettségek megszegéséért kártérítéssel csak akkor felel, 
ha azt szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozta, mely utóbbi  esetben az 
Engedélyes kártérítési igénye csak a Licencadó által a szerződéskötéskor előre látható károk 
mértékére van korlátozva. A Licencadó vagyoni felelőssége kizárt olyan károk esetén, 
amelyek a licencszoftver és az adatok hibás, nem teljes körű vagy rossz értelmezése miatt 
álnak elő.  

7.2. A Licencadó nem felel az olyan következményi károkért, amelyek a licencszoftver 
használatából, vagy használatának elmulasztásából adódnak. Nem felel továbbá a 
Licencadó az 6.5. illetve 6.7. és 6.8. pontban meghatározott esetekben felmerült károkért 
sem. 

7.3. Az Engedélyes a licencszoftver használata során, ill. az ezzel összefüggő munkák 
kivitelezése során köteles szakképzett személyzetet alkalmazni és arra alkalmas 
vizsgálóberendezéseket, ill. szerszámokat használni. A Licencadó szerviz-
dokumentációjában ajánl alkalmas vizsgáló berendezéseket, ill. szerszámokat.  
Az ennek a kötelezettségnek a megszegéséből eredő károkért az Engedélyes felel. 

7.4. A Licencadó felelősségének korlátozása a licencdíjban figyelembe vételre került, illetőleg azt 
ellentételezi a szoftver felhasználóbarát letöltése, telepítése, valamint a Licencadó által 
biztosított szoftvertámogatás. 

 

8. A szerződés időtartama 

8.1. A Standard előfizetés esetén az alábbiak érvényesek:  
8.1.1. A szerződés hatálya: a szerződéskötés évét követő naptári év utolsó napja. Ezután a 

szerződés érvényessége automatikusan mindenkor egy-egy naptári évvel 
meghosszabbodik, amennyiben azt előzőleg, a naptári év vége előtt - legkésőbb 
november 30-i felmondási határidővel - valamelyik fél írásban fel nem mondja. A felek 
bármelyike jogosult a szerződést a másik fél szerződésszegése esetén azonnali 
hatállyal felmondani, ha a sérelmet szenvedett fél írásbeli felszólításának 
kézhezvételét követő 15 napon belül a szerződésszegő fél e magatartásával nem hagy 
fel, illetőleg annak következményeit nem küszöböli ki. Nincs szükség az előzetes 
írásbeli figyelmeztetésre Licencadó részéről, amennyiben Engedélyes a használati 
feltételek bármelyikét megszegi, vagy a szerzői jogokat megsérti. A felmondás az 
Engedélyes részéről jogszerű abban az esetben is, ha azt az ESI[tronic] Hotline-hoz 
juttatja el a fenti határidőben, írásban.  

8.1.2. A fenti határidőben történő felmondás esetén (8.1.1 pont) a használati jog a felmondás 
naptári évének a végén szűnik meg, és a licencszoftver automatikusan kikapcsol. 
A licencszoftver egyes részeinek e határidőben történő felmondása esetén a 
felmondott részre vonatkozó használati jog az év a végén szűnik meg. 

8.1.3. Az azonnali hatályú felmondás esetén a használati jog a felmondás kézhezvételekor, 
illetve amennyiben a kézbesítés a címzett részére bármely okból eredménytelen, úgy 
a kézbesítés megkísérlésének napján szűnik meg. 

8.1.4. Amennyiben az Engedélyes a Licencadóval (az előzőleg használtnál) szélesebb körű 
licencszoftver átengedésére vonatkozó új előfizetési megállapodást köt, akkor ezzel 
automatikusan megszűnik az előző - a kevésbé kiterjedt licencszoftverre vonatkozó - 
előfizetési megállapodás.  

8.2. A határozott időtartamú licence változat esetén az alábbiak érvényesek: 
8.2.1. A szerződést legelőször a minimum futamidő vége előtt nyolc héttel lehet írásban 

felmondani, bármelyik fél részéről. A felek bármelyike jogosult a szerződést a másik fél 
szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondani, ha a sérelmet szenvedett fél 
írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 15 napon belül a szerződésszegő fél e 
magatartásával nem hagy fel, illetőleg annak következményeit nem küszöböli ki. Nincs 
szükség az előzetes írásbeli figyelmeztetésre Licencadó részéről, amennyiben 
Engedélyes a használati feltételek bármelyikét megszegi, vagy a szerzői jogokat 
megsérti 

8.2.2. A fenti határidőben történő felmondás esetén (8.2.1 pont) a használati jog a minimum 
futamidő végén szűnik meg, és a licencszoftver automatikusan kikapcsol. A 
licencszoftver egyes részeinek e határidőben történő felmondása esetén a felmondott 
részre vonatkozó használati jog a minimum futamidő végén szűnik meg.  

8.2.3. Az azonnali hatályú felmondás esetén a használati jog a felmondás kézhezvételekor 
szűnik meg, illetve amennyiben a kézbesítés a címzett részére bármely okból 
eredménytelen, úgy a kézbesítés megkísérlésének napján szűnik meg. 

8.2.4. Amennyiben az Engedélyes a Licencadóval a minimum futamidő lejárta után (az 
előzőleg használtnál) szélesebb körű licencszoftver átengedése tárgyában új 
előfizetési megállapodást köt, akkor ezzel automatikusan megszűnik az előző, (a 
kevésbé kiterjedt licencszoftverre érvényes) további időszakra vonatkozó előfizetési 
megállapodás.  

8.2.5. A licencszoftver mindenféle engedély nélküli, szerződés lejárta utáni, vagy a jelen 
szerződésben foglalt jogosultságoktól eltérő használata esetén Licencadó jogosult a 
szerződés szerinti licencdíj azonnali megfizetését követelni Engedélyestől a 
jogszerűtlen használat időtartamára. Jelen rendelkezés nem érinti a Licencadót a jelen 
szerződés vagy jogszabály szerint a jogszerűtlen használattal összefüggésben 
megillető jogokat és igényérvényesítési lehetőségeket.  

8.3. „Egyszeri vásárlás licence”: 
Ezen licence változat esetén a szerződés határozatlan időre szól, de bármelyik fél jogosult 
azt írásban bármikor felmondani. A felek bármelyike jogosult a szerződést a másik fél 
szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondani, ha a sérelmet szenvedett fél 
írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 15 napon belül a szerződésszegő fél e 
magatartásával nem hagy fel, illetőleg annak következményeit nem küszöböli ki. Nincs 
szükség az előzetes írásbeli figyelmeztetésre Licencadó részéről, amennyiben Engedélyes 
a használati feltételek bármelyikét megszegi, vagy a szerzői jogokat megsérti. 

 

9. A használati jog átruházása / áttelepítés más számítógépekre 

9.1. Az Engedélyes a Licencadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult a 
licencszoftvert - beleértve a számára megküldött egyedi felhasználónevet és jelszót is – 
harmadik fél javára átengedni, azt megterhelni, különösen elidegeníteni, vagy bérbe adni. 
A megszerzett licenceket annál az Engedélyesnél (telephelyén) kell használni, amelyik 
(amelyre nézve) a szerződést megkötötte. Kifejezetten tilos a licencszoftver 
elajándékozása, bérbe és/vagy kölcsönbe adása, valamint egyik számítógépről a 
másikra, illetőleg egy másik Bosch diagnosztikai készülékre való áttelepítése. 
Amennyiben a Licencadó (Bosch) tudomást szerez e rendelkezések megsértéséről, úgy 
Licencadó (Bosch) jogosult az Engedélyest az egy vagy több licenc minden 
többletköltségével – beleértve egy kezelési költséget is – megterhelni. 

 



10. Adatvédelem, titoktartás 

10.1. Általános rendelkezések 
Az Engedélyes tudomásul veszi hogy a Robert Bosch GmbH az ESI[tronic] szoftverben 
található adatkezelési tájékoztató alapján kezeli  a regisztrálási és használati adatokat. 

10.2. Adatkezelő 
BOSCH az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő. Kapcsolattartási adataink a 
következők: Robert Bosch Kft, 1103 Budapest Gyömrői út 104., 
hotline.muszaki@hu.bosch.com 

 
 

10.3. A kezelt adatok kategóriái 
Az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor: 

 Kommunikációs adatok ( név, telefonszám, e-mail cím, cím) 
 Ügyfél előzmény (Licensz szerződés típusa, időtartama) 
 Fizetési adatok (bankszámla szám, tranzakciókkal kapcsolatos adatok) 

10.4. Adatkezelési célok és azok jogalapjai 
Mi és az általunk megbízott szolgáltatók (adatfeldolgozók) az alábbi adatkezelési célokból 
dolgozzuk fel az Ön személyes adatait: 

 A licensz használatához szükséges információk, kezdeti 
felhasználónév/jelszó továbbítása, számlázás; 
(Jogalap: licensz szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek) 

 Ön-promóció és mások által végzett promóció, piackutatás és elérési elemzés 
céljából a jogszabályok által megengedett körben; 
(Jogalapok: direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk, amennyiben az az 
adatvédelmi törvényekkel és versenyjoggal összhangban történik). 

 Jogaink megvédése és érvényesítése; 
(Jogalap: Jogaink megvédéséhez és érvényesítéséhez fűződő jogos 
érdekünk). 

10.5. Adattovábbítás más adatkezelőknek 
Az Ön személyes adatai elsősorban akkor kerülnek más adatkezelőknek átadásra, amikor 
az egy szerződés teljesítéséhez szükséges, abban az esetben, amikor nekünk vagy a 
harmadik félnek jogos érdeke fűződik az átadáshoz, vagy ha Ön hozzájárulását adta ahhoz.  
Harmadik felek lehetnek a Bosch vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok is. Előfordulhat 
továbbá, hogy adatokat olyan esetben is átadunk más adatkezelőknek, amikor arra minket 
törvény által előírt szabályozás vagy végrehajtható közigazgatási vagy bírói végzés kötelez.  
Az alábbi adatkezelő részére kerülnek továbbításra az Ön személyes adatai:  

 Bonic Studio Kft.(Naphegy utca 37. III. em. 10., 1016 Budapest, 
Magyarország) 
 Adattovábbítás célja: IT Support szolgáltatás nyújtása, licensz 

disztribúciós tevékenység ellátása; 
 Adattovábbítás jogalapja: Felek között létrejött szerződés 

teljesítéséhez fűződő jogos érdek 

10.6. Szolgáltatók  
Külső szolgáltatókat bíztunk meg olyan feladatokkal, mint értékesítési és marketing 
szolgáltatások, szerződéskezelés, fizetések kezelése, programozás, adat-hosztolás és 
hotline szolgáltatások. E szolgáltatókat körültekintően választottuk ki, és rendszeresen 
felülvizsgáljuk őket, különösen olyan szempontból, hogy gondosan kezeljék és védjék az 
általuk elmentett adatokat. Minden szolgáltató köteles az adatok bizalmas jellegét megőrizni 
és a törvényi rendelkezéseket betartani. A Bosch vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok is 
lehetnek szolgáltatók. 

10.7. Adattovábbítás az EGT-n kívüli címzetteknek 
Személyes adatokat továbbíthatunk az EGT-n kívüli, úgynevezett harmadik országokban 
található címzetteknek is. Ilyen esetekben az adattovábbítást megelőzően 
megbizonyosodunk arról, hogy a címzett fél megfelelő szintű adatvédelmet nyújt (pl. az 
Európai Bizottság adott országra vonatkozó megfelelőségi határozata, vagy a címzettel az 
úgynevezett uniós mintazáradékok alapján kötött megállapodás alapján), illetve arról, hogy 
Ön hozzájárult-e az átadáshoz. Ön jogosult a harmadik országbeli címzettekről áttekintést 
kapni, valamint az adatvédelem megfelelő szintjét biztosító, kifejezetten elfogadott 
rendelkezésekről másolatot kapni. E célból, kérjük, vegye igénybe a Kapcsolattartás pontban 
tett nyilatkozatokat. 

10.8. A tárolás időtartama; megőrzési időszakok 
Általában addig tároljuk az Ön adatait, amíg az adatkezelés céljához szükséges, vagy amíg 
jogos érdekünk fűződik az adatok tárolásához (pl. a szerződést követően is fűződhet jogos 
érdekünk postai levélben kifejtett marketinghez). Minden egyéb esetben töröljük személyes 
adatait azon adatok kivételével, amelyeket jogi kötelezettségeink teljesítéséhez tárolnunk kell 
(pl. ilyen kötelezettség terhel minket az adózási és kereskedelmi törvénykönyvek értelmében 
előírt megőrzési időszakok tekintetében, hogy bizonyos ideig egyes dokumentumokat, így 
szerződéseket és számlákat rendelkezésre tartsunk). 

10.9. Biztonság  
Munkavállalóinkat és a nevünkben szolgáltatásokat nyújtó vállalatokat titoktartási 
kötelezettség, valamint a vonatkozó adatvédelmi törvények betartásának kötelezettsége 
terheli. Minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megteszünk a megfelelő szintű 
biztonság biztosítása, valamint az Ön általunk kezelt adatainak különösen a következő 
kockázatok elleni védelme érdekében: nem szándékolt vagy jogellenes 
megsemmisülés/megsemmisítés, manipulálás, elveszés, megváltoztatás, valamint 
illetéktelen nyilvánosságra hozatal és illetéktelen hozzáférés. Biztonsági intézkedéseinket a 
technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk. 

10.10. Felhasználói jogok 
Jogainak érvényesítéséhez kérjük, használja a Kapcsolattartás pontban megadott 
elérhetőségeket. Ennek során kérjük, biztosítsa, hogy személye egyértelműen azonosítható 
legyen. 
10.10.1. A tájékozódáshoz és hozzáféréshez fűződő jog: 
Önnek jogában áll megerősítést kérni tőlünk, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ebben 
az esetben jogában áll személyes adataihoz hozzáférni.  
10.10.2. Adatjavítási és -törlési jog:  
Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok kijavítását kérni, részünkről 
indokolatlan késedelem nélkül. Figyelemmel az adatkezelés céljára, Ön jogosult hiányos 
személyes adatait kiegészíteni, többek között kiegészítő nyilatkozat nyújtásával. 
Ez nem alkalmazandó a számlázáshoz vagy elszámolási célokból szükséges adatokra, vagy 
olyan adatokra, amelyekre törvény által előírt megőrzési időszak vonatkozik. Azonban ha 
ilyen adatokhoz nem szükséges hozzáférés, feldolgozásuk korlátozott (lásd az alábbiakat). 
10.10.3. Az adatkezelés korlátozása: 
Ön jogosult – amennyiben a törvényben előírt követelmények teljesülnek – az adatkezelés  
korlátozását kérni. 
10.10.4. Kifogás az adatkezelés ellen: 
Önnek bármikor jogában áll az adatok általunk történő kezelése ellen kifogást emelni. Ezt 

követően nem fogjuk a személyes adatokat kezelni, hacsak nem igazoljuk, hogy eleget 
teszünk a további adatkezelésre vonatkozó bizonyítható indokok szolgáltatását előíró jogi 
követelményeknek, amely további adatkezelés az Ön érdekein, jogain és szabadságjogain, 
valamint jogi követelések támasztására, gyakorlására vagy védelmére vonatkozó jogain 
túlmutat. 
10.10.5. Kifogás direkt marketinggel szemben: 
Ezen túlmenően Ön bármikor kifogást emelhet személyes adatainak direkt marketing céljára 
történő kezelése ellen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy szervezési okokból átfedés lehet az 
Ön kifogása és adatainak egy már folyamatban lévő kampány körében történő felhasználása 
között. 
10.10.6. Kifogás a „jogos érdek” jogalapon nyugvó adatkezelés ellen: 
Önnek jogában áll továbbá bármikor kifogást emelni személyes adatainak kezelése ellen, 
amennyiben az a jogos érdek jogalapon nyugszik. Ebben az esetben beszüntetjük az Ön 
adatainak kezelését, hacsak nem igazoljuk, hogy az adatkezelésnek a jogi követelmények 
szerint minket kötelező jogos indoka van, amely felülírja az Ön jogait.  
10.10.7. Adathordozhatóság: 
Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, Ön jogosult az Ön 
által nekünk szolgáltatott adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható 
formátumban megkapni, vagy – ha az műszaki szempontból megvalósítható – azt kérni, hogy 
ezen adatokat adjuk át valamely harmadik félnek. 
10.10.8. Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga: 
Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelye vagy 
állama tekintetében illetékes, illetve a minket érintően illetékes felügyeleti hatósághoz 
fordulhat. E hatóság a következő: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Tel.: +36 1 391 -1400 
Fax: +36 1 391 -1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
www.naih.hu 

10.11. Az Adatvédelmi tájékoztató módosítása 
Fenntartjuk magunknak a jogot biztonsági és adatvédelmi intézkedéseink megváltoztatására, 
amennyiben az a műszaki fejlődés következtében szükségessé válik. Ilyen esetekben annak 
megfelelően módosítjuk adatvédelmi tájékoztatónkat. Kérjük ezért, hogy figyelje adatvédelmi 
tájékoztatónk aktuális verzióját, mert az módosulhat. 

10.12. Kapcsolattartó 
Amennyiben kapcsolatba kíván lépni velünk, kérjük, azt az „Adatkezelő” pontban megadott 
címen tegye. 
Jogai érvényesítéséhez adatvédelmi incidensek esetén, vagy személyes adatainak 
kezelésére vonatkozó javaslatai vagy panaszai megtételéhez javasoljuk, hogy lépjen 
kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel: 
Adatvédelmi tisztviselő 
Adatvédelmi és Adatbiztonsági csoport (C/ISP) 
Robert Bosch GmbH 
Postfach 30 02 20  
70442 Stuttgart 
GERMANY 
Email: DPO@bosch.com  

10.13. Titoktartás 
Az Engedélyes minden rendelkezésére bocsátott licencszoftvert, beleértve az ahhoz tartozó 
dokumentációt, valamint minden részére a Licencadó által átadott dokumentumot és egyéb 
a Licencadótól származó műszaki, üzemi és üzleti információt, továbbá minden a 
licencszoftver használat útján szerzett információt, adatot és ismeretet – a szerződés 
megszűnése után is – köteles titokban tartani, azaz nem hozhatja azokat harmadik fél 
tudomására, sem közvetve, sem közvetlenül, sem szóban, sem írásban, sem pedig más 
módon, kivéve a Licencadó kifejezett, írásbeli engedélyét. A Licencadó fenntartja minden 
jogát a licencszoftveren, információkon és dokumentumokon. 
 

11. Bírói illetékesség / alkalmazható jog 

11.1. A szoftverhasználati szerződésből eredő valamennyi jogvita elbírálására a perértéktől 
függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Tatabányai Törvényszék rendelkezik 
kizárólagos illetékességgel. 
 

11.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Szerzői 
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései irányadóak. 

 

12. Záró rendelkezések 

12.1. Az Engedélyes szoftver-használati joga felmondás nélkül is megszűnik, ha a jelen szerződés 
bármely feltételét megszegi. 

12.2. A használati jog befejezésekor az Engedélyes köteles a használati jog befejezését követő 
egy héten belül megsemmisíteni a licencszoftvert továbbá annak összes - teljes vagy 
részleges - másolatát (akkor is, ha ezek módosítva lettek, vagy más programokba be lettek 
építve), valamint a dokumentációt; és minden külön felszólítás nélkül köteles a Licencadó 
részére erről megsemmisítési nyilatkozatot küldeni. 

12.3. Ezen szerződés módosításai vagy kiegészítései, valamint bármilyen jellegű kiegészítő-
megállapodás csak akkor érvényes, ha a megállapodás írásban történt. 

12.4. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy azzá válna, 
ez nem érinti a többi rendelkezést. Az érvénytelen rendelkezést ehelyett egy olyan 
szabályozással kell helyettesíteni, amely jogilag megengedett és gazdasági tartalmát 
tekintve az eredeti rendelkezéshez a legközelebb áll. 

12.5. Az ESItronic szoftvere Open Source Software-t (OSS) tartalmaz, az ezzel kapcsolatos 
információk az Esitronic.hu honlapon  találhatók. 

12.6. Engedélyes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Licencadó on-line kapcsolat útján, vagy 
távfelügyeleti rendszeren keresztül ellenőrizze a szerződésszerű szoftverhasználatot és a 
szerződésellenes használatot ezek útján megakadályozza.  

 
    

 
_________________                                                     _________________ 
Robert Bosch Kft                                                                       aláírás 
 
Dátum: __________ 

  P.



1.számú melléklet,  

az ESI[tronic] IT Hotline feladatot ellátó partner adatai 

 

A teljes adminisztrációért - mint megrendelés kezelése, kódok kiadása, számla kiállítása - valamint a táveléréses IT támogatásért felelős partner: 

Bonic Studio Informatikai Kft. 

Adószám: 13850953-2-41 

Bankszámlaszám, melyre az előfizetési díjakat fizetni kell: 10700419-44403605-51100005 

Székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 37. 

Telephely: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 

Tel: +36 (1) 356-9454 

E-mail: esihotline@bonic.hu 

 


