A Trans.eu Platform szabályzata
A Szabályzat legutolsó módosítása: 2021.04.30
A Trans.eu Platform ezen szabályzata hatályon kívül helyezi és felváltja: a szolgáltatások
nyújtására és a TRANS.EU Logisztikai platformra való hozzáférésre vonatkozó szabályzatot,
valamint a Trans.eu platform szolgáltatásainak nyújtására és biztonságára vonatkozó
szabályzatot
A TRANS.EU LOGISTICS PLATFORM SZABÁLYOZÁSA
I.

ÁLTALÁNOS FOGALMAK

1.1.

Szabályzat - a Trans.eu Platform jelen szabályzata.

1.2.

Szolgáltató – Trans.eu, s.r.o., adószám: SK2023260723, Galvaniho 7/D, Bratislava,
82104, Szlovákia

1.3.

Trans.eu Platform/Platform –

Szolgáltató B2B internetes platformja, amely a

következő címen érhető el: www.platform.trans.eu, amely a Trans.eu Platform
következő verziója.
1.4.

A Szolgáltatás Felhasználója– az a személy aki Szolgáltatóval kötött Megállapodás
értelmében Felhasználónak minősül.

1.5.

Megállapodás – a Szolgáltató és a Felhasználó között a VII.1. pontban meghatározott
formában kötött szolgáltatásnyújtási megállapodás.

1.6.

Business komunikátor – egy instant messenger, amely elérhető a platformon, és
amely lehetővé teszi a közvetlen kommunikációt..

1.7.

Szolgáltatások – a Megállapodás alapján fizetés ellenében nyújtott szolgáltatások egy
meghatározott termék keretében.

1.8.

Fuvar – a TfF-ben vagy a TfS-ben feltöltött és a tranzakció mindkét fél által elfogadott
szabad rakományajánlat.

1.9.

Számlázási időszak – olyan meghatározott időszak, amelyre a Szolgáltatás nyújtására
vonatkozó számlát a Felhasználó részére bocsájtják ki.

1.10. Számla – a Szolgáltató által a Szolgáltatások nyújtása ellenében a Felhasználónak
kiállított áfás számla.
1.11. Pro-Forma

Számla

-

a

Szolgáltató

által

a

Felhasználó

által

megrendelt

Szolgáltatásokról a kifizetés megtörténtét megelőzően kiállított dokumentum, amely a
kifizetés alapjául szolgál.
1.12. Árlista – a Szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatos árakat és különleges akciókat
rögzítő lista, amely a https://www.trans.eu/hu/arjegyzek címen érhető el.
1.13. Fiók – a Felhasználóhoz rendelt Trans.eu Platform fiókja, amely egy sor erőforrást
(adatot) és jogokat tartalmaz, amelyekhez a Kapcsolódó Fiókokat hozzuk létre.

1.14.

Kapcsolódó Fiók – egy természetes személy a Fiókhoz kapcsolódó adatai és
jogosultságai, amelynek TransId száma a Fiók előtagjából és sorozatszámából tevődik
össze.

1.15. TransID - a Fiók regisztrálása során a Felhasználóhoz rendelt egyedi azonosító szám,
amelynek generálása az X-Y képelt alapján történik, ahol az X a Felhasználóhoz
társított előtag számjegyei, az Y pedig a Kapcsolt Fiók Felhasználójához társított
sorozatszám.
1.16. Felhasználó – olyan természetes személy (vállalkozó), a jogszabályok értelmében
jogképes de jogi személyiséggel nem rendelkező vállalati egység, vagy jogi személy,
amely áruszállítással vagy teherszállítással kapcsolatos tevékenységet végez és aki
regisztrált egy Fiókot a Trans.eu Logistics Platform
1.17. Kapcsolódó Felhasználó – olyan természetes személy, amely részére a Felhasználó a
Fiókhoz Kapcsolódó Fiókot hozott létre. A Felhasználó teljes felelősséget vállal a
Kapcsolódó

Felhasználó

minden

cselekedetéért

és

mulasztásáért, különösen

amennyiben azok a jelen Szabályzat megsértését eredményezik. A Kapcsolódó
Felhasználó jogosult a Felhasználó nevében mint teljes jogú felhatalmazott eljárni.
1.18. Meghatalmazott Felhasználó – az a Felhasználó, amely a Fiókot regisztrálta és a
Szabályzatban

rögzített feltételek mellett megkezdte a Fiók meghatalmazási

folyamatot, illetve az a Kapcsolódó Felhasználó, amelyre a Meghatalmazott
Felhasználó státuszt átruházták. A Meghatalmazott Felhasználó bármely a Trans.eu
Platformon kapcsolódó ügyben felveheti a kapcsolatot a Szolgáltatóval a Felhasználó
nevében. A Meghatalmazott Felhasználó jogosult minden a Felhasználó a Trans.eu
Logistics Platform történő regisztrálásához szükséges intézkedés megtételére.
1.19. Licencszerződés - a Trans.eu Logistics Platform Licenc Általános Szerződési Feltételei,
amelyeket a Felhasználó a Trans.eu Logistics Platform Fiók létrehozásakor vagy a
Trans.eu Logistics Platform történő első bejelentkezéskor fogad el, amely alapján a
Felhasználó a Szoftvert használja.
1.20. Szoftver – Trans.eu Group S.A. (korábban: Logintrans Sp. z o.o.), amelynek székhelye

az alábbi címen található: Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, Lengyelország, a
cégjegyzékszámban az alábbi számokkal azonosítható: KRS: 0000162430, NIP:
8942764658, REGON: 932920615. (a továbbiakban: a Licensztulajdonos) a Trans.eu
Logistics Platform keretében rendelkezésre bocsátott szoftver, beleértve a webes és
mobil verziót, illetve a Licenc Megállapodás értelmében később megvalósított
fejlesztéseket és bővítéseket is.
1.21. Termék - azon szolgáltatások, funkciók és jogok terjedelme, amelyekhez a
Felhasználó a Megállapodás alapján hozzáférést kap.
1.22. Megrendelés – a Felhasználó on-line formanyomtatványon tett nyilatkozata, amely
ajánlatnak minősül a Szolgáltatóval való megállapodás megkötésére.
1.23. Autorizáció – a regisztrációs űrlapon megadott adatok alapellenőrzésének folyamata,
amely pozitív átmenete esetén lehetőséget ad azon Termékek Megrendelésére,
melyek nemigényelnek Autorizációt.

1.24. Adatbázis – a Szoftveren keresztül bevitt összes adat, ideértve a személyes adatokat,
a kapcsolattartási és címadatokat, a cégről, annak dokumentumairól, jármű
állományáról,

munkavállalóiról,

ajánlatairól,

megkötött

üzleteiről,

földrajzi

helymeghatározási adatairól.
1.25 Ajánlat - szabad rakomány vagy jármű ajánlata, amelyet a Kapcsolódó Felhasználó az
adatok helyes kitöltése után az általa választott módban tesz közzé.

2.

A Szabályzat rögzíti a Szolgáltató által a Trans.eu Logistics Platform révén nyújtott
elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat.

3.

A Trans.eu Logistics Platform teljes hozzáféréséhez szükséges:
a) a Fiók regisztrációja,
b) Ellenőrzés,
c) a Fiók autorizációja
d) Megállapodást kötni bizonyos Termékekre vonatkozóan.

4.

A fiókellenőrzés elegendő feltétel a platformhoz való hozzáférésről és a termékek
használatáról

szóló

megállapodás

megkötésének

megszerzéséhez,

míg

az

engedélyezés feltétele a Fuvarbörze és a SmartMatch használatának megszerzésére.
II.

REGISZTRÁCIÓ

1.

Egy Fiók regisztrálásához a Trans.eu Logistics Platform szükséges a regisztrációs űrlap
kitöltése a www.trans.eu címen vagy egy másik Felhasználó meghívása által.

2.

A Fiók regisztrálása során a Felhasználó elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit és
megerősíti, hogy azokat megismerte és a Szabályzat minden rendelkezésével egyet
ért.

3.

A Trans.eu platform és a Szoftver használatához internetkapcsolatra és egy e-mail
fiókra, web böngészésre és weboldalak megjelenítésére alkalmas készülékre van
szükség (az alábbi javaslatok szerint FAQ).

4.

A Felhasználóknak szigorúan tilos a Trans.eu platform vagy a Szoftver segítségével
jogszabályokba ütköző anyagok továbbítása.

5.

Egy Felhasználó csak egy Fiókot hozhat létre. A Felhasználó számára a rendszer a Fiók
regisztrációja során egy TransId számot generál. Egy Felhasználó csak egy TransId
számmal rendelkezhet. Egy Fiókot kizárólag egy jogi személy használhat.

6.

Azon Felhasználók esetében, amelyek fiókirodákkal rendelkeznek vagy üzleti
tevékenységüket bármilyen formában egynél több helyszínen folytatják (különösen
valamilyen szervezeti egység formájában), a Felhasználó köteles minden egyes
fiókiroda és szervezeti egység számára külön Felhasználóként, külön Fiókot
regisztrálni.

7.

A Felhasználó jogosult a Felhasználóval jogviszonyban - különösen alkalmazotti,
megbízási vagy szerződéses munkavégzési jogviszonyban - álló tetszőleges számú
természetes személy részére Kapcsolt Fiókot regisztrálni feltéve, hogy az ilyen

szerződéses teljesítése nem sérti a Szabályzat vagy a Licenc Megállapodás
rendelkezéseit.

III.

AUTORIZÁCIÓ

1.

Autorizáció engedélyezése

1.1

A Trans.eu Logistics Platform lévő fiók engedélyezési folyamata a következőket
tartalmazza:
a) a Fiók létrehozása,
b) a Felhasználó személyének megerősítése,
c) a Fiók autorizációval való ellátása.

1.2.

A

Felhasználó

személyének

megbizonyosodjon

a

megerősítésének

Felhasználó

a

célja,

vállakozásának

a

hogy

a

létezéséről

Szolgáltató
és

üzleti

tevékenységének végzéséről a nyilvánosság számára elérhető és a Felhasználó által
biztosított adatok segítségével.
1.3.

A megerősítés céljából a Felhasználó köteles a Szolgáltató részére fax, e-mail vagy
levél formájában a Szolgáltató által megjelölt dokumentumok másolatát megküldeni.

1.4.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a telefonszám és a címadatok megerősítése
érdekében a Felhasználót telefonon megkeresse..

1.5.

A Felhasználó ellenőrzéséhez elküldött üzleti dokumentumok másolatait a Fiókhoz
vannak csatolva. A Felhasználó biztonsága érdekében a rendszer a dokumentumokat
Trans.eu platform vízjeggyel látja el. A vízjegy nem a dokumentumok hitelességének
tanúsítására szolgál.

1.6.

A Felhasználó meghatalmazása a Szolgáltató döntése, amelyet a Szabályzat és saját
belső megerősítési folyamatai alapján hoz meg a Szolgáltató és a többi Felhasználó
érdekeinek figyelembe vételéve, amely kedvező döntés esetén lehetővé teszi a
Felhasználó számára azon Termékek használatát a Megrendelés után, melyekhez
szükséges az Autorizáció.

1.7.

A Szolgáltató fenntartja a kizárólagos jogot a Fiók létrehozásához, a Felhasználó
személyének

megerősítéséhez

és

a

Trans.eu

platform

Felhasználó

meghatalmazásához szükséges adatok módosítására. A Felhasználó nem jogosult az
adatokat önállóan módosítani (kivéve a telefonszám módosítását és a Kapcsolódó
Felhasználók fiókjainak hozzáadását és eltávolítását).
1.8.

A

Szolgáltató

mindenkor

jogosult

a

Felhasználó

meghatalmazását

vagy

a

Szolgáltatások a Felhasználó általi további igénybe vételét hivatalosan tanúsított
dokumentumok benyújtásához vagy a meghatalmazási folyamat újbóli elvégzéséhez
kötni.
1.9.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználót a meghatalmazási folyamat
újbóli elvégzésére kötelezze, amennyiben a Felhasználó adatai megváltoznak vagy a
Felhasználó a Fiókot 30 napnál hosszabb ideig nem használja.

1.10. A Felhasználó meghatalmazásának megtagadása, a Felhasználó meghatalmazásának
érvénytelenítése, a Felhasználó blokkolása, illetve a Szabályzat értelmében a
Szolgáltató által kiszabott korlátozások a Felhasználó által igénybe vett minden
Szolgáltatásra vonatkozhatnak.
1.11. A Fiók blokkolása a IV. pontnak megfelelően az összes Termékhez való hozzáférés
elvesztését eredményezi.
2. Az Autorizáció megtagadása
2.1.

A Szolgáltató megtagadhatja a Felhasználó meghatalmazását, amennyiben azt a
Szolgáltató vagy bármely más Felhasználó jogos érdeke indokolttá teszi, különösen
ha

a) a Felhasználó vagy ahhoz személyek vagy részvénytulajdonlás útján kapcsolódó
szervezetek a vonatkozó jogszabályokat, a Szabályzatot vagy erkölcsöt sértő
tevékenységet folytatnak, beleértve a Felhasználó Adatbázisának vagy a Szoftvernek
kéretlen kereskedelmi információ (spam) terjesztésére vagy a Trans.eu platformmal
versenyben álló egyéb társaságok népszerűsítésére történő felhasználását is.
b) a Felhasználó vagy a Felhasználóhoz személyek vagy részvénytulajdonlás útján
kapcsolódó szervezetek hitelezőik számára nem teljesítik kifizetéseiket a megadott
határidőn belül,
c) a Szolgáltatónak alapos gyanúja támad, hogy a Felhasználó a Szabályzat II.4-II.7 és V.2
pontjai megsértette (telefon- vagy címadatok, illetve egyéb információforrások
alapján),
d) a Felhasználó a Szolgáltató részére hiányos vagy hamis adatokat biztosít
e) a Felhasználó a Szolgáltató részére hiányos vagy hamis adatokat biztosít
f) a Szolgáltató a Felhasználó ellen folyó, folyamatban lévő csődeljárásról, hitelezőkkel
való egyezségről, adósság-behajtó vagy felszámolási eljárásról értesül,
g) a Felhasználó beszünteti vagy felfüggeszti üzleti tevékenységét,
h) a Felhasználó megsérti a Licenc Megállapodás rendelkezéseit,
i) a záradékok a Felhasználó esetében érvényesek, beleértve a szállítási megrendelésre
vonatkozó

követelések

átruházására,

illetve

azok

átruházásához

vezető

cselekedetekre vonatkozó záradékokat is
j) a részvényesek összetételének megváltozása a Felhasználó részvényeinek több mint
50% -ában, vagy a társulás összetételének változása a kompozíció több mint 50%
-ában az engedélyezési eljárás megkezdése előtti 2 éven belül.
2.2.

A III.2.1. b) pontban megjelölt körülményt dokumentálni kell:

a) hatályos bírósági határozat,
b) követelés-vételi ajánlat közzététele a TransCash.eu S.A. által kezelt Adóságbörzén,
c) a Felhasználó fizetési szokásaira vonatkozó adatok minősítése, amelyeket harmadik fél
szolgáltatott (például üzleti információszolgáltatók, kereskedelmi jelentések), vagy amelyek
a Platform számára elérhető egyéb szolgáltatások használatából származnak (XIII. szakasz),

d) egyéb dokumentált formában (pl. az üzleti információs irodától / nyilvántartástól
származó adósságra vonatkozó információk vagy a másik felhasználó jelentése).
3.

Az Autorizáció visszavonása

3.1.

Az engedély visszavonása azt eredményezi, hogy a Fiók minden Kapcsolódó Fiókon
nem jogosult használatra, és a következmények a III.1.10. pontban vannak
meghatározva.

3.2.

A Szolgáltató érvénytelenítheti a Felhasználó engedélyezésést, amennyiben azt a
Szolgáltató vagy bármely más Felhasználó jogos érdeke indokolttá teszi, különösen az
alábbi esetekben:

a) lásd a Szabályzat III.2. pontjában (AZ AUTORIZÁCIÓ MEGTAGADÁSA),
b) a Szabályzat V.3 pontjának a megsértése (FELHASZNÁLÓ ÉS KAPCSOLÓDÓ
FELHASZNÁLÓI KÖTELEZETTSÉGEI a Termékek tekintetében),
c) a Szolgáltató részére esedékes kifizetések 14 napnál tovább tartó késedelme.
3.3

A Fiók engedélyezése a Felhasználó személyének a Szabályzat I.6.3. és I.6.4.
pontjában említett megerősítése idejére felfüggeszthető.

3.4.

A Fiók engedélyezésének a visszavonása a Felhasználó helyzetének magyarázatához
szükséges ideig vagy a Szolgáltatónak esedékes összegek elszámolásának időpontjáig
történik.

3.5.

A Szolgáltató, miután magyarázatot nyert a Fiók engedélyezésének a visszavonása,
döntést hoz, hogy:

a) a Fiók blokkolásra kerül,
b) a Felhasználó engedélyezését visszaállítja a korábbi feltételek mellett,
c) a Fiók meghatalmazását visszaállítja egy a Szabályzat VII.2.2. pontjában említett
egyéni hozzáférési feltételekről szóló megállapodás alapján,.
d) a Fiók meghatalmazását felfüggesztve tartja addig, amíg a Felhasználó meg nem felel
a Szolgáltató által az adatok megerősítési folyamata során előírt feltételeknek.

IV.

A FIÓK BLOKKOLÁSÁNAK ÉS TÖRLÉSÉNEK ALAPJA

1.1.

A Fiók blokkolása esetén a Felhasználó teljes mértékben elveszíti hozzáférést a
Platformhoz és a Termékekhez. A blokkolást egy Fiókra vagy egye Kapcsolódó fiókra
is lehet alkalmazni .A Fiók blokkolásának napján (határidő megjelölése nélkül) a
Licenc Megállapodás felbontásra kerül.

1.2.

A Szolgáltatónak jogában áll blokkolni:

a) a Fiókot és Kapcsolódó Fiókokat a Megállapodás felmondását követően a Szabályzat
VII.2 pontja alapján
b) egy meghatározott Kapcsolódó Felhasználót az V.2.3. pontban említett értesítés
eredményeként vagy a Szolgáltató azon megállapítása alapján, hogy a Felhasználónak
a Kapcsolódó Felhasználóhoz fűződő jogviszonya lejárt.

1.3.

a Szolgáltató jogosult a Fiókot és minden Kapcsolódó Fiókot blokkolni az alábbi
esetekben:

a) a Szabályzat III.2 pontja alapján (AZ AUTORIZÁCIÓ MEGTAGADÁSA), vagy a Szabályzat
V.3

pontja

alapján

(FELHASZNÁLÓ

ÉS

KAPCSOLÓDÓ

FELHASZNÁLÓI

KÖTELEZETTSÉGEI a Termékek tekintetében), amennyiben a Szolgáltató vagy
valamely más Felhasználó érdekei jelentős mértékben sérülnek, azonnali hatállyal és
a Fiók engedélyezésének előzetes felfüggesztése nélkül,
b) a Szolgáltató részére esedékes kifizetések 14 napnál tovább tartó késedelme,
c) azon Felhasználó panaszának feldolgozásának negatív kimeneteléről, amelynek
Fiókja Engedélyezése vissza let vonva
d) a Fiók Engedélyezése visszavonásától számított 90 nap elteltével és az Engedély
visszaállításához szükséges indokok hiányával,
e) a Felhasználó inaktivitása, aki nem rendelkezik aktív megállapodással 90 napja,
f) a VI.2. pontban említett, a Felhasználó vagy a Kapcsolódó Felhasználó a Szóláltató
jogainak megsértése.
1.4.

A Szabályzat V.2.éÉs V.3. pontja rendelkezéseinek megsértése eseténa Szolgáltató
jogosult a Kapcsolódó Fiók vagy a Fiók ideiglenes letiltására - az első szabálysértés
esetén a Fiók 24 órára kerül blokkolásra, a második szabálysértés esetén 48 órára, a
harmadik szabálysértés esetén 72 órára kerül blokkolásra.

V.

NYILATKOZATOK ÉS A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE

1. Kapcsolódó Felhasználók szerepei és hozzáférése
1.1.

A Fiókon belül lehet létrehozni a kapcsolódó fiókokat.

1.2.

A Kapcsolódó Felhasználók szerepekre lehetnek kijelölve a Fiókon belül, és
hozzáférhetnek bizonyos funkciókhoz. A Felhasználó és a Képviselő felelős az adatok
és a jogosultságok helyességéért (szerepekből és hozzáférésekből erendendően).

1.3. A Képviselő adminisztrátori szerepeket rendelhet el és fogadhat. Az Adminisztrátor a
platformon belül folytatja a jelenlegi operatív tevékenységeket, beleértve a
Kapcsolódó Fiókok körében hozott döntéseket is.
2.

A

Felhasználók

és

a

Kapcsolódó

Felhasználók

kötelezettségei

a

Fiók

vonatkozásában
2.1.

A Felhasználó köteles:

a) valós adatokat szolgáltatni a Felhasználó cégéről és a Kapcsolódó Felhasználókról
b) jelenteni és frissíteni a személyes és a kontakt adatokat a Fiók és a Kapcsolódó
Fiókokat illetően
c) tájékoztatni a Szolgáltatót az összeállítás minden változásáról:
- A Felhasználókról, vagy
- partnerekről a Felhasználó partnerségében vagy polgári jogi partnerségben, vagy
- a Felhasználó részvényeseiről, akik legalább 10%-ban tulajdonosok.

2.2.

A Szolgáltató kérésére a Felhasználó köteles megerősíteni a Kapcsolódó Fiókon
bejelentett adatok hitelességét, és bizonyítani, hogy jogi kapcsolatban vannak
egymással, amely indokolja a Kapcsolódó Fiók létrehozását egy adott személy
számára,

megfelelő

dokumentumokkal

(pl.

személyigazolvány

-

Kapcsolódó

Felhasználó nyilatkozata a fent említett jogviszony fennállásáról a Felhasználó és a
Kapcsolódó Felhasználó között stb.), ahol a Felhasználó biztosítja, hogy a fenti adatok
megfelelnek a helyi személyes adatok védelméről szóló jogi törvénynek.
2.3.

Legkésöbb az V.2.2. pontban említett jogviszony megszűnésétől számított 7 napon
belül:

a) a Felhasználó köteles törölni a Kapcsolódó Fiókot, amelynek a jogviszonya megszűnt,
vagy megkérheti a Szolgáltatót, hogy törölje azt,
b) a Kapcsolódó Felhasználó, akinek a fent említett jogviszonya megszűnt, erről
tájékoztatja a Szolgáltatót. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy törölje a
Felhasználó Kapcsolódó Fiókját, ha önmagában megállapítja, hogy a fent említett
jogviszony megszűnt.
2.4.

Sem a Felhasználónak, sem a Kapcsolódó Felhasználónak nincs joga:

a) használni más Felhasználók / Kapcsolódó Felhasználók Fiókjait / Kapcsolódó Fiókjait,
b) a Fiókját elérhetővé tenni más Felhasználók/ Kapcsolódó Felhasználók számára
c) a Fiókját elérhetővé tenni harmadik fél számára
d) rendeléseket küldeni vagy elfogadni olyan megbízásokat, amelyek más felektől
vannak, mint akivel a Fiókot regisztrálták,
e) megkövetelni a Szolgáltatótól, hogy a Számlát vagy a Pro-Forma számlát a
Felhasználótól eltérő vállalatra állítsa ki, vagy hogy a fizetést egy másik vállalat javára
kiadott számlára jóváírják;
f) kérelmezni, hogy a vállakozó a számlát egy másik vállakozásra állítsa ki mint a
Felhasználó,
g) törölni a Fiókon és a Kapcsolódó Fiókon található dokumentumokat és adatokat,
kivéve, ha azokat azonnal helyettesíti más releváns adatokkal,
h) használni a Trans.eu Logistics Platform funkcióit és eszközeit a rendeltetésszerű
használatal eltérően (pl. az ajánlat melletti leírás mező tartalmazza a kapcsolattartási
adatokat, a leírási mezőben közzéteszi a morális szabályokkal vagy elvekkel ellentétes
tartalmat stb.).
2.5.

A Kapcsolódó Felhasználó köteles:

a) biztosítani a Kapcsolódó Fiókot egy jelszóval (olyan szinten, amely lehetetlenné teszi
harmadik felek számára, hogy eltalálják), és titokban tartani a jelszót. A jelszó
bizalmas információ,
b) értesíteni a Szolgáltatót (e-mailben: info@trans.eu vagy felvenni a kapcsolatot az
ügyfélszolgálattal) a Kapcsolódó Felhasználó és a Felhasználó (azaz a vállalkozó vagy
partnerei / részvényesei) adataiban bekövetkezett változásokról, főleg azokról,
amelyek a V.2.1.- V.2.3. pontban vannak feltüntetve,

2.6.

A Felhasználó köteles a Szolgáltatót elektronikus úton (e-mail / üzleti csevegő /
kapcsolattartó űrlap) tájékoztatni, vagy az ügyfélszolgálati részleggel időben
kapcsolatba lépni az üzleti tevékenység tervezett lezárásáról vagy felfüggesztéséről,
hogy lehetővé tegye a Szerződés megszüntetését a felmondási időnek megfelelően.
2.7.

Tilos ugyanazt a Felhasználói fiókot egyidejűleg használni (bejelentkezni)

azonos típusú felhasználásból.
3. A Felhasználók és a Kapcsolódó Felhasználók kötelezettségei a Termékek
tekintetében
3.1.

A Felhasználó kijelenti, hogy tudomásul vette:

a) a Fiók más felhasználókkal való információcserére szolgál az üzleti tevékenység
keretein belül, különös tekintettel a megrendelések, megállapodások, áruszállítási
feltételek teljesítésének feltételeire,
b)

akik

a

Termékek

révén

a

Kapcsolódó

Felhasználók

nevében

járnak

el,

kötelezettségeket vállalhatnak
c) a Trans.eu Logistics Platform Termékek keretein belül tett minden ajánlat,
kommunikáció és képviselet jogilag jelentőséggel bír az általánosan alkalmazandó
jognak megfelelően,
d) A Kapcsolódó Felhasználók által közzétett véleményekért és megjegyzésekért,
referenciákért nemcsak a szerző, hanem a Felhasználó is felelős, akinek a nevében
eljárt.
f) ha a kísérő körülmények által alátámasztott jelentés eredményeként a Szolgáltató
meghatároz egy eseményt, amely során a Felhasználó / Kapcsolódó Felhasználó
elkerüli a Platformon biztosított megerősítési funkciók használatát (pl. az ajánlat
elfogadása, a a megrendelés, a szállítási megrendelés teljesítésének megerősítése),
adminisztratív jóváhagyását kell alkalmazni, az ilyen tevékenységnek a Platformra
gyakorolt összes következményével (helyettesítő elfogadás) együtt.
3.2.

Mind a Felhasználó, mind a Kapcsolódó Felhasználó vállalja, hogy a Trans.eu Logistics
Platform az alkalmazandó törvényekkel, szociális és erkölcsi normákkal és e
Szabályzat rendelkezéseivel összhangban használja, és különösen:

a) olyan módon járjon el, amely nem sérti más Felhasználók / Kapcsolódó Felhasználók
jogait;
b) nem ruházza át a Fiók használatának a jogát harmadik feleknek;
c) nem adhat hozzáférést a bejelentkezési adatokhoz, vagy más módon nem teszi
lehetővé a Fiók használatát;
d) teljesíteni a többi felhasználóval szemben fennálló kötelezettségeit, ideértve
különösen az esedékes fizetések hiányát;
e) a Platform eszközeinek és funkcióinak rendeltetésszerű használata, különös
tekintettel a 3.3. pontban megjelölt kötelezettségekre és tilalmakra.
f) ne akadályozza a többi felhasználót a rendelkezésre álló eszközök és szolgáltatások
használatában (XII. fejezet);

g) helyes adatok feltüntetése és frissítése a Felhasználói fiókban;
h) nem sérti a levelezés bizalmas jellegét.
3.3. A Platform funkcióinak használatához mind a Felhasználó, mind a Kapcsolódó
felhasználó köteles:
a) Ajánlat hirdetésekor- adja meg a jövőbeni szállítási megrendelés paramétereit a
tényekkel összhangban és az V.3.4. pont elveinek figyelembevételével.
b) kerülje az Ajánlatok megkettőzését (a spam tiltása);
c) elfogadja a Platformon a közzétett Ajánlatokból származó összes tranzakciót, ha ennek
eredményeként az adott Ajánlatot tárgyaló felek között szállítási szerződést (szállítási
megrendelést) kötöttek;
d) elfogadja vagy elutasítja a Platformon elérhető funkciókon keresztül a közzétett
ajánlatból eredő megrendelés (PoD) teljesítésének tényét, a vállalkozó által csatolt
elektronikus formában szereplő dokumentumok alapján, ha azt egy másik Felhasználó
megköveteli;
e) elfogadja vagy elutasítja a

Platform Megrendelések moduljában generált szállítási

megrendeléseket, ha ezt egy másik (megrendelőként eljáró) felhasználó igényli;
f) elfogadja vagy elutasítja a Platformról a Felhasználó (megrendelőként működő) által
kiállított és elküldött számlákat a közzétett Ajánlatból származó megrendelésekről;
g) tartózkodjanak attól, hogy a szállítási megrendelésben törvénysértőek legyenek (ideértve
különösen a CMR-egyezményt) vagy erkölcstelenek, vagy megsértsék a rendeleteket
(beleértve különösen az V.3.5. pontban említett záradékokat).
3.4.

A Szabályzat rendelkezéseinek megsértéséről szóló jelentések ellenőrzése érdekében
a Szolgáltató jogosult a Felhasználó által a szállítási szolgáltatás teljesítését vagy
sorrendjét igazoló dokumentumokat igényelni

3.5. A Felhasználó / Kapcsolódó Felhasználó vállalja, hogy tartózkodik minden egyéb
nemkívánatos magatartástól, különösen beleértve azokat, amelyek a Szolgáltató
szervereinek vagy kapcsolatainak jelentős túlterhelésével járnak.
VI A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE ÉS JOGAI
1. A Szolgáltató felelőssége
1.1.

A Szolgáltató, köteles arra törekedni, hogy

a) a Szoftvér és minden azon keresztül nyújtott Termék folyamatosan és zavartalanul
működik legalább az év 90 százalékában (SLA),
b) az esetleges meghibásodások megszüntetésének ideje (a termékhez abszolút nem
lehet hozzáférni, azaz az alapvető funkciókhoz sem) nem tart 24 óránál tovább, (a
törvényes ünnepek és szombatokon kívül)
c) a Termékhez való hozzáférés korlátozásának ideje nem haladja meg a 72 órát (az
ünnepnapokon és szombatokon kívül),
d) a karbantartására nem kerül sor havi két alkalomnál többször, a karbantartási
időszak nem tart tovább 4 óránál este 7 óra és reggel 6 óra között vagy

ünnepnapokon időkorlát nélkül, kivéve amennyiben a meghibásodást vis major vagy
a Szolgáltató hatáskörén kívül eső körülmények okozzák, beleértve a Felhasználó
vagy bármely harmadik fél illetéktelen hozzáférését is.
1.2.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltató ellenőrzésén kívül eső okokból
eredő hibákért, különösen beleértve a következőket:

a) a Szabályzat III. és IV. pontja szerint kiszabott szankciók miatt a Termékekhez való
hozzáférés hiányáért
b) a Felhasználó szoftveréből vagy hardveréből eredő, a Termékekhez való nem
megfelelő hozzáférés vagy hiányos hozzáférése
c) a Szolgáltatóhoz nem tartozó szervereken tárolt összes Felhasználói adat elvesztése.
1.3.

A Szolgáltató kizárólag akkor felelős a Felhasználónak okozott károkért, ha azokat
szándékosan okozta.

1.4.

A Szolgáltató kizárólag az elektronikus formában és a meghatározott feltételek, illetve
a vonatkozó rendelkezések betartása mellett nyújtott szolgáltatásokért felelős.

1.5.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók / Kapcsolódó Felhasználók
cselekedeteiért és mulasztásáért, és különösen:

a) a Felhasználó által a Fiók létrehozása vagy a Engedélyezés megszerzése során
biztosított adatok pontosságáért,
b) a Termékeken és a Trans.eu fórumon keresztül továbbított és közzétett tartalomért,
c) a Felhasználók mulasztásaiért és a más Felhasználókkal kötött megállapodásaik hibás
teljesítéséért,
d) a Felhasználók vagy harmadik felek a Szabályzat rendelkezéseit sértő cselekedetiért,
e) a Felhasználók fizetésképtelenségéért,
f) egy Fiók meghatalmazásának megtagadásáért vagy érvénytelenítéséért és a
Felhasználó ebből eredő esetleges elmaradt nyereségéért,
g) valamely Felhasználó Fiókjának törléséért vagy blokkolásáért, illetve egy adott vagy
minden Szolgáltatáshoz való hozzáférésének letiltásáért, amennyiben az adott
Felhasználó megsértette a Szabályzat vagy a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit
vagy a közerkölcsöt, illetve ha a cselekedetei a Szolgáltató vagy valamely más
Felhasználó érdekeinek megsértésével fenyegetnek.
h) a Felhasználó ajánlatainak törléséért,
i) a Felhasználó Fiókjához való illetéktelen hozzáférés következményeiért, függetlenül
annak megvalósulása módjától (pl. ha a Felhasználó jelszavát harmadik fél
rendelkezésére bocsátja, a jelszó harmadik fél általi feltörése),
j) valamely külső rendszerből származó vagy a Szolgáltatótól eltérő személyek által
közzétett és a Termékeken keresztül elérhető adatok valódiságáért
k) harmadik felek által a Termékeken keresztül nyújtott szolgáltatásokért.
2. Adatbázis és Szoftver védelem.

2.1.

Az Adatbázis a Szolgáltató tulajdonát képezi, és az adatbázisok védelméről szóló
jogszabályok és a szellemi tulajdon védelméről szóló rendelkezések értelmében
történő munkavégzés tárgyát képezi.

2.2.

Az Adatbázishoz való hozzáférés a Termékeken keresztül lehetséges, összhangban a
IX. fejezet rendelkezéseivel.

2.3.

A Szolgáltató minden Felhasználó számára ügyleti limiteket határoz meg. Az ügyleti
limit a Trans.eu platformon és a Trans.eu szoftveren belül időegységenként
továbbított adatok határértéke. Ha a határértéket túllépik, a további ügylet
lehetősége blokkolódik, és egy odaillő üzenet jelenik meg. A felhasználó havonta
1000-10000 megtekintést kap. Értéke a megtekintett adatok mértékétől függ.

2.4.

A Felhasználói Adatbázis az adatbázisok és a szerzői jogi rendelkezések védelméről
szóló jogszabályokból eredő védelemre vonatkozik. A Trans.eu Platform Felhasználói
Adatbázisának

minden

saját

tulajdonú

szerzői joga kizárólag a Szolgáltató

tulajdonában van.
2.5.

Tilos a Felhasználói Adatbázis másolása, módosítása, terjesztése a Szolgáltató
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy a Felhasználói Adatbázis használata a
Szabályokkal

ellentétes

megkárosítását,

módon,

beleértve

az

törlését

vagy

megsemmisítését,

adatbázisban

tárolt

megváltoztatását.

Az

adatok
ilyen

cselekmények a törvény kötelező rendelkezéseinek és e Szabályzat rendelkezéseinek
súlyos megsértését jelentik, és alapjául szolgálnak a jogsértő elleni kereset
benyújtására, a kapott juttatások megtérítése és az ésszerű kártérítés megfizetése
érdekében.
2.6.

A Szoftver minden szellemi tulajdonjogát a Licenctulajdonos birtokolja. A Szoftver
külön licencszerződés alapján történő használata nem eredményezi a Szoftver
szellemi tulajdonjogainak a Felhasználók általi megszerzését. A Szoftver szellemi
tulajdonjogainak megsértése tilos, különösen:

a) a Szoftver vagy annak részei, valamint az egyedi művek és adatbázisok elektronikus
vagy más módon történő másolása, módosítása és továbbítása a Szolgáltató
kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül,
b) a Szoftver használata a jelen Szabályokkal vagy az általánosan alkalmazandó
törvényekkel ellentétes módon,
c) az informatikai, szöveges és grafikus adatok megkárosítása, megsemmisítése, törlése
vagy megváltoztatása, vagy egyéb módon a Termékek működésének megzavarása,
d) A Szoftver teljes vagy részleges tartalmának, különösen az Adatbázisok és a
másodlagos felhasználás teljes vagy részleges letöltésének, a Szolgáltató kifejezett
írásbeli hozzájárulása nélkül.
2.7.

A Szoftver által szolgáltatott adatokat csak a Trans.eu Platform elérhető funkcióinak
és

szolgáltatásainak

felhasználásával,

vagy

az

API-előírásoknak

megfelelően

megosztott API-n alapuló integráció keretében lehet feldolgozni (https: //www.trans.
eu / api /). Automatizált feldolgozás (ideértve különösen a másolást és a letöltést), pl.
interfészeken, harmadik féltől származó szoftvereken, botokon, szkripteken vagy

egyéb segédeszközökön keresztül, amelyek eltérnek a szokásos webböngészőktől, a
Szolgáltató írásbeli kifejezett hozzájárulása szükséges.
2.8.

A Felhasználó és a Kapcsolódó Felhasználó egyaránt elismeri, hogy a Messenger
funkció részeként folytatott beszélgetések nem privátak, és azok tartalmát a
Szolgáltató gyűjtheti. A Szabályzat elfogadásával minden Felhasználó és Kapcsolódó
Felhasználó hozzájárul a Szolgáltató által a Messengeren keresztül folytatott
beszélgetések tartalmához való hozzáféréshez és elemzéséhez a Felhasználók
biztonságának biztosítása, a visszaélések megakadályozása és a Platform fejlesztése
érdekében.

3.A Szolgáltatás jogosultság
3.1.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy beavatkozzon a Fiók technikai
felépítésébe,

hogy

diagnosztizálja

a

Szoftver

működésében

bekövetkezett

szabálytalanságokat, és módosíthatja és bármilyen más módon befolyásolhatja a Fiók
műszaki oldalát annak érdekében, hogy módosítsa vagy helyreállítsa annak megfelelő
működését.
3.2.

A Szolgáltató a Fiókot, illetve a Szolgáltatásokhoz vagy azokhoz való hozzáférést
bármely Felhasználó számára törölheti vagy leblokkolhatja, akinek a tevékenysége
sérti

a Szolgáltató vagy más Felhasználók érdekeit. A Fiók törlésének és

blokkolásának szabályait a Szabályzat III.2., III.3. és IV. Pontjában olvashatók.
3.3.

A Felhasználó által a Szabályokat megsértő bármely intézkedés esetén a Szolgáltató
szerződéses büntetést szabhat ki a Felhasználónak:

a) a szerződéses büntetés napján érvényes Árjegyzékben feltüntetett havi előfizetési díj,
a jelenlegi akciók és kedvezmények alkalmazása nélkül - kisebb jogsértések esetén;
b) az éves nettó előfizetési díj egyenértéke, amely a szerződéses büntetés napján
érvényes Árjegyzékben szerepel, az egyes jogsértésekre vonatkozó aktuális akciók és
kedvezmények alkalmazása nélkül - az érdekek közepes veszélyt jelentő jogsértések
esetén

a

Szolgáltató

vagy

más

Felhasználók,

akik

a

Szabályzat

alábbi

rendelkezéseinek megsértését jelentik: V.2.4., III.2.1. (A),
c) a szerződéses büntetés napján érvényes árjegyzékben feltüntetett éves nettó
előfizetési díj kétszerese, a jelenlegi akciók és kedvezmények alkalmazása nélkül - a
Szolgáltató vagy más Felhasználók érdekeit sértő jelentős jogsértések esetén; amik
különösen az alábbi rendelkezések megsértésének minősülnek: V.2.4. a Fiók egynél
több entitás rendelkezésére bocsátása vagy a Fiók több felhasználó általi
felhasználása révén, valamint a Szabályzat alábbi rendelkezéseinek megsértésekor:
III.3.2., VI.2.5.
3.4.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, és a Felhasználó vállalja, hogy:

a) a

Felhasználó

szellemi

és ipari tulajdonjogainak felhasználása, beleértve a

kereskedelmi neveket és védjegyeket, a Szolgáltató promóciós és marketing céljára,
b) a „Trans.eu” vízjelével ellátot dokumentumok másolata felhejezése a Felhasználó
profiljába.
3.5.

A Trans.eu Logistics Platform használó Felhasználó megerősíti, hogy készen áll az
aktuális információk elfogadására (beleértve a szolgáltatásokat elektronikus úton
történő 2002. évi július 18-i törvény 10. cikkének értelmében vett kereskedelmi
információkat).

A

Felhasználó

bármikor

lemondhat

a

fenti

információk

kézhezvételéről, értesítve erről a Szolgáltatót.
VII.

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYOK

A MEGÁLLAPODÁS MEGKŐTÉSÉNEK ÉS FELMONDÁSÁNAK A FELTÉTELEI
1. A Megállapodás megkötése
1.1.

A Szoftverhez való hozzáférés a Fiók Ellenőrzésének alapszintjén történik. Az
autorizáció

megszerzése

után

a

felhasználó

a

IX.

fejezet

rendelkezéseivel

összhangban hozzáférést kap további funkciókhoz. A Termékekben belefoglat
Szolgáltatásokhoz a Szoftveren keresztül történő fizetést követően biztosított a
hozzáférés a Megállapodás, a Szabályok és az Árlista feltételei szerint.
1.2.

A Megállapodás megkötése az on-line bejelentések cseréjével történik, vagyis a
Felhasználó

nevében

eljáró

Kapcsolódó

Felhasználó

által

a

Megrendelés

megadásával, valamint a Szolgáltató általi elfogadásnak megerősítésével a Megbízó
által

a

Megállapodás kibocsátása és küldése e-mailben a Képviselőnek. A

Megállapodás megkötésének időpontja a dokumentum pdf formátumban történő
létrehozásának pillanata.
1.3.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az aláírt példányok cseréjével írásos
megállapodást kössön.

1.4.

A Trans.eu Logistics Platform új funkciói, amelyeket a Szabályzat IX. fejezete nem
tartalmaz, a Szolgáltató a Felhasználók számára a szoftver béta-tesztjei keretében
elérhetővé teszi, ami azt jelenti, hogy a megvalósítás egyik célja a termék tesztelése a
valódi logisztikai alkalmazás környezetében. A Szolgáltató nem garantálja azok
elérhetőségét vagy hibáinak hiányát, amelyeket az Ügyfél elismer és elfogad. A
Szolgáltató felelőssége a próbaverzióban lévő szoftverért kizárt, kivéve a szándékos
vétkességet vagy mulasztást. A szoftver próbaverzióját ingyenesen használhatja a
béta-tesztidőszak végéig és az új szolgáltatások kínálatáig.

2. A Megállapodás felmondása
2.1.

A Megállapodás egészében vagy az egyes Termékekre felbontva dokumentum
formájában is megszüntethető, ellenkező esetben érvénytelen, egy írásos, a kiállító
személy azonosítására alkalmas (szkennelt, faxon küldött, e-mailben küldött)
nyilatkozat formájában:
a)

mindkét fél, indoklás nélkül, egyoldalúan felmondhatja a Szerződést az okok

megjelölése nélkül, egy hónapos felmondási idővel értesítve a másik Felet az

Előfizetés-elszámolási időszak végén, azonban ha a Szerződést ez alapján felmondják
az éves (vagy más, a Felek által egyeztetett időszak) előfizetési díját az éves (vagy más,
a Felek által egyeztetett) elszámolási periódusért nem térítik vissza, és a Szolgáltatót
illeti. Az éves elszámolási periódusok esetében az éves elszámolási időszak végéig 30
napnál rövidebb felmondási idő esetén feltételezzük, hogy a következő elszámolási
időszak havi, és a szerződés annak végén megszűnik.
b)

a Felhasználó által, azonnali hatállyal (az értesítés elküldésének napjától

fogva és a Szolgáltató megismertetésének annak tartalmával), ha a Szabályzatban
szereplő módosítások közzétételétől számított egy hónapon belül az V.2. pontban
meghatározott módon nem járul hozzá a Szabályzat módosításaihoz
c)

a Szolgáltató által, azonnali hatállyal (az értesítés elküldésének napjától

fogva, és a Felhasználó megismertetésének annak tartalmával):
i. a Szabályzat IV. Fejezetében meghatározott Fiók letiltásának bármely okáért,
ii. a Számla vagy a Pro-Forma számla által meghatározott határidőn belüli fizetés
elmulasztása,
iii. a Szolgáltató vagy a Felhasználók alapvető érdekeinek és biztonságának védelme
érdekében.
2.2.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatásokat külön

megállapodásban
meghatározott egyedi feltételek mellett biztosítsa. A VIII.1.5. pontjában említett
platformhoz való hozzáférés korlátozása nem tekinthető a megállapodás
megszüntetésének.
2.3.

A Szolgáltatónak joga van a Felhasználó számára hozzáférést biztosítani a
Szolgáltatásokhoz egy tesztidőszak keretén belül. A tesztidő alatt a Szabályzat
rendelkezései ennek megfelelően alkalmazandók.

2.4.

A Szolgáltató annak a Felhasználónak akinek a vállalat bejegyzett székhelyén kívüli a
fióktelepe vagy üzleti tevékenységet folytat bármilyen formában (különösen a vállalat
szervezett részeként) TransPro státuszt különálló szerződés alapján nyújtja.

VIII.

ÁR ÉS KIFIZETÉSEK

1.

Az egyes Termékekhez való hozzáférés ármeghatározása:

a)

az Árlistában, ahol a Szolgáltató jogosult a Megállapodás árát megváltoztatni azáltal,
hogy e-mailben értesítéseket küld a Képviselőknek az Ár tervezett változásáról az új
Árlista mellett, ahol az új árak szerepelnek a fent említett értesítések elküldésétől
számított 30 nap elteltével az első Elszámolási Időszaktól lépnek hatályba,

b)

a Szabályzat VIII.1.5 pontjában, vagy

c)

az Árjegyzékben vagy a Szerződésben vagy külön szabályozásban meghatározott
akció feltételeiben.

2.

A díjakat az elszámolási időszakok Árlistájának megfelelően számítják ki a
Szolgáltatások nyújtásának részeként a következő elszámolási időszakokat határozzák
meg:

a)

ELŐFIZETÉS – éves, havi vagy más időszakos elszámolási ciklust jelent, azonban az
éves elszámolási időszak kiválasztása és a Proforma számla az abban megjelölt
időpontig

történő

megfizetésének

elmulasztása

esetén

a

megrendeléseket

automatikusan havi elszámolási időszakra konvertálják át (az éves kedvezmény
igénybevételének lehetősége nélkül);
b)

MIKROKIFIZETÉSEK - a Felhasználó igényeihez igazított elszámolási ciklus, amely a heti
működési

díjak

számától

függően

egy

héttől

három

hónapig

terjed,

az

alapértelmezett időszak pedig havi időszak.
3.

A Felhasználó fizet az Elszámolási időszakért és a Megállapodásban meghatározott
határidőn belül. A fizetés időpontja az a nap, amikor a Szolgáltató bankszámláját
jóváírják a Számlán vagy a Pro-Forma Számlán feltüntetett összegel.

4.

A VII.2.1. pont b) és c) alpontjában említett esetekben a kifizetett és fel nem használt
előfizetés összegét a Szolgáltató részére a túlfizetés visszafizetésére vonatkozó
kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül visszatéríti a Felhasználónak,
azonban semmi esetre sem az aktiválási díjat, a reaktiválási díjat, a fiók karbantartási
díját ami a VIII.4. záradékban van vagy a szerződéses büntetést arányos
visszafizettése. A Felhasználó jogosult az előfizetési díjnak a fizetett Elszámolási
Időszak végéig fennmaradó időtartammal arányos összegének visszatérítésére.

5.

A Termékek hozzáférésének időben történő kifizetésének elmulasztása korlátozott
hozzáférést eredményezhet a Termékhez. Az adott Termékhez való korlátozott
hozzáférés időtartama alatt a Szolgáltató csak a Fiók karbantartási díját (mind az
Elsődleges, mind a Kapcsolódó) számlázza ki 300,00 HUF összegben (szavakban:

háromszáz forint). Ez a jog nem korlátozza vagy nem zárja ki a Szerződés VII.2.1.
pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően történő felmondásának lehetőségét.
6.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, és a Felhasználó vállalja, hogy:
a) a Számlák és a Pro-Forma számlák kiállítása és küldése a nyújtott szolgáltatársokért
elektronikusan történik,
b) a Számlák és a Pro-Forma-számlák kézhezvétele a felhatalmazott személy aláírása
nélkül kerülnek elfogadásra.

IX.

TERMÉKEK

1.

TMS 4.0 Osztály

1.1.

A TMS 4.0-as osztály - a fuvarozási folyamatok kezelésére szolgáló szoftver, kezdve a
szerződő fél megtalálásától a tárgyaláson keresztül a megrendelés rendezéséig, a
Felhasználó dedikált szerepéről:

a. TfC (Trans for Carriers) - TMS 4.0 Osztály a Fuvarozónak - a fuvarozóknak szánt
megoldás, amely lehetővé teszi:
i. az árufuvarozási ajánlatok csoporton belüli fogadását és állandó együttműködést,
árajánlatok benyújtását vagy rögzített áron történő elfogadását;
ii. az on-line átvett szállítási megbízások kezelését a tárgyalásoktól a megkötésig,
rögzítését, elszámolását és archiválását,

iii. a Messenger használatát,
iv. a flotta modul használatát.
b. TfF

(Trans

for

Forwarders)

-

TMS

4.0

Osztály

a

Szállítmányozónak-

a

szállítmányozóknak és a logisztikai szolgáltatóknak szánt megoldás (akik szakszerűen
kezelik az áruk szállítását), amely lehetővé teszi:
i. Az ajánlat a fuvar csoporton belüli és állandó együttműködésben történő
közzétételét vagy fogadását, árkínálatuk benyújtását vagy rögzített áron történő
elfogadását,
ii. az on-line fuvar megbízások kezelését a tárgyalásoktól a megkötésig, a létrehozás,
telepítés és archiváláson keresztül,
iii. a Messenger használatát,
iv. a flotta modul használatát.
c. TfS (Trans for Shippers) - TMS 4.0 Osztály a Megrendelőnek - a szállítmányozóknak és
logisztikai szolgáltatóknak szánt megoldás, amely lehetővé teszi:
i. Az ajánlat a fuvar csoporton belüli közzétételét és állandó együttműködést,
tárgyalások lefolytatását a vállalkozókkal
ii. az on-line fuvar megbízások kezelését a tárgyalásoktól a megkötésig, a létrehozás,
telepítés és archiváláson keresztül,
iii.
1.2.

a Messenger használatát,

A TMS 4.0-as osztályhoz való hozzáférés egy adott fiókhoz egyidejűleg csak egy
termékcsaládon belül lehetséges: TfF, TfS vagy TfC. Az adott Fiók termékcsaládjának
megváltoztatására irányuló kérelemmel kapcsolatos adatvesztés kockázatát a
Felhasználó viseli.

1.3.

A Termékek használata előfizetés formájában fizetendő, amelynek összeg és
elszámolási időszaka a VIII. pontnak megfelelően vannak beállítva

1.4

A termék használatához nincs szükség engedélyezésre (a SmartMatch szolgáltatásnak
megfelelően).

2.

Trans.eu fuvarbörze Adatbázissal

2.1.

2.1. A Terméken belüli szolgáltatásokhoz való hozzáférés engedélyezése és a
Termékhez való hozzáférés megvásárlása szükséges a VII. Pont rendelkezéseinek
megfelelően. A megvásárolt fuvarbörze előfizetés ára 2 aktív kapcsolódó fiókot
tartalmaz, és minden következő külön fizetendő. A fuvarbörzéhez hozzáféréssel
rendelkező további aktív fiókok összegét és számlázási módját az Árjegyzék
tartalmazza. A fuvarbörze-hozzáféréssel rendelkező további fiókok (kapcsolódó
felhasználók) díját az adott időszak végén a Mikrofizetési elszámolási időszaknak
megfelelően kell felszámítani.

2.2.

A fuvarbörze használatának részeként a Felhasználó:

a) hozzáférést biztosít a Felhasználói Adatbázishoz a Szolgáltató részére a Fiók és a
Kapcsolódó

Fiók

regisztrációjához,

a

Fiók engedélyezéséhez és a Trans.eu

használatához biztosított összes adat (azaz információk, fényképek, dokumentumok)
halmazához.
b) hozzáférést biztosít az intelligens eszközökhöz és rendszerekhez, lehetővé téve a
Trans.eu Platform hatékonyabb használatát (rendszer javaslatok).
c) Fuvar- és járműbörzék, amelyek lehetővé teszik a Trans.eu Platform képviselői által
közzétett üres árutér- és fuvariajánlatok cseréjét a vállalkozó megtalálásához és
szállítási vagy továbbítási szolgáltatás nyújtásához,
d) d) szabad rakomány vagy szabad jármű ajánlatának közzététele az Ajánlattáblázatban
(az ajánlat benyújtására szóló meghívásként értelmezve), míg a TfC termékcsalád
felhasználói számára a rakományajánlatok publikációinak száma a Fuvarbörzében
legfeljebb 20,
e) az útvonal előnézetének megjelenítése a térképen a 2.3. pont fenntartásával.
2.3.

A Szolgáltató nem vonható felelősségre:

a) a felhasználói Fiókhoz nem jogosult személyek által kiadott ajánlat elfogadásának
következményeiért, függetlenül attól, hogy milyen módon történt (pl. a Fiók
elérhetővé tétele, ajánlattétel egy másik vállalat nevében)
b) a felhasználó által kiadott már nem aktuális ajánlatok,
c) a Felhasználó ajánlatainak eltávolítása a Fuvar- és a Járműbörzéről
d) ugyanazon ajánlat többszörös meghirdetése a Felhasználó által.
2.4.

A Szolgáltató által kiadott engedélyek alapján használt szoftverek, térképek, adatok és
anyagok beszállítói külső adatszolgáltatók (a továbbiakban: Partnerek), többek között
az OpenStreetMap (ODbL licenc alapján) és az Emapa sp. . z o.o. A partnerek körének
bővítése vagy megváltoztatása nem igényel változtatást a Szabályzatban.

2.5. A Partnerek a térképen található anyagokat és egyéb kapcsolódó adatokat a megadott
engedély alapján a Szolgáltató rendelkezésére bocsátják. A Partnerek által biztosított
szoftverek és adatok szerzői jogi védelemben részesülnek a Licencszerződés
rendelkezéseinek megfelelően.
2.6.

A Felhasználó fizetett, nem kizárólagos licenceken alapuló térképeket használ, az
előfizetési időszakra korlátozva, hogy az integrált térképeket csak személyes
használatra használja. A Felhasználó nem jogosult további al-licenceket adni
harmadik feleknek (a térképek harmadik fél számára történő hozzáférhetővé tétele).

2.7.

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a térképek bármikor elérhetők és pontosak
lesznek, hibák nélkül. A technikai problémák késedelmet vagy hibákat okozhatnak az
adatok elérhetőségében és továbbításában.

2.8.

A bemutatott térképek és információk nem tükrözik a valóságot, hanem csak egy
szemléltető prezentáció. A Szolgáltatás által szolgáltatott információk csak tervezés
támogatására szolgálnak. A célállomáshoz való hozzáférés tényleges feltételei
eltérhetnek a valóságtól az az időjárási viszonyok, a közúti forgalom, a forgalmi dugók
vagy más események miatt.

2.9.

Az Adatbázison belül a Felhasználóra vonatkozó információk lehetővé teszik a
szerződő fél pontosabb ellenőrzését az együttműködés megkezdése előtt, ami

magában foglalja: Alapinformációkat, az Értékeléseket és Hozzászólásokat, a
Transrisket és a tanúsítványokat.
2.10. Az alapinformáció tartalmazza a kontakt adatokat (nevet, címet, telefonszámot,
e-mail

címet),

regisztrációs

adatokat

(többek

között

az

adószámot

és

a

cégjegyzékszámot, a cég létrehozásának dátumát), a cég profilját (tevékenységi
terület, típus, nyújtott szolgáltatások), az alkalmazottakra vonatkozó információk (pl.
név, vezetéknév, kontakt adatok) és engedélyek (pl. belföldi és nemzetközi
áruszállítás, közúti fuvarozó felelősségbiztosítása a belföldi vagy nemzetközi
forgalomban). A dokumentumokat és információkat a Felhasználók biztosítják, és
felelnek értük.
2.11. Az Értékelési és a Hozzászólási rendszer lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy
tranzakciónként ezeket tegye közzé:
a) ÉRTÉKELÉS (a saját véleménynek a szubjektív kifejezése), amely összhangban kellene
hogy legyen a valós helyzettel, és 1-től 5-ig terjedő skálán fejezhető ki. A minősítést
csak akkor lehet megadni, ha az ajánlat / fuvar / megrendelés elfogadásra kerül a
platformon. A minősítési időszak 30 nap az együttműködés minősége és 120 nap a
fizetés szempontjából.
a) HOZZÁSZÓLÁS - igaz állítás, és nem sérti harmadik felek jogait, amelyekért a szerző
a felelős. A megjegyzés csak az értékeléssel lehet kapcsolatos.
2.12.

Az Értékelési és a Hozzászólási rendszer használata tilos a következő célokra:

a) hamis információkat adni a megjegyzésben a vállalkozóról, az együttműködésről vagy
a megállapodás teljesítéséről,
b)

a Felhasználó hitelességének túlbecsülése a tranzakciók elfogadásával, a pozitív
minősítések számának növelése érdekében anélkül, hogy a szolgáltatást ténylegesen
nyújtanák.

2.13. A Szolgáltató nem avatkozik az értékelők által kiállított értékelésekbe, amelyek az
értékelő szubjektív véleményének kifejeződése a Felhasználó által. A Szolgáltató csak
az adott minősítést távolíthatja el, és csak abban az esetben, ha a minősítést adó
Felhasználó kérvényezi azt.
2.14. A hozzászólást közzétevő Felhasználó felelős annak a tartalmáért. A Szolgáltató csak
mint szolgáltatóként felelős a közzétett megjegyzések tartalmáért.
2.15. A Szolgáltató ellenőrzi azokat a hozzászólásokat, amelyekről a közzétett tartalom
jogellenességéről szóló hiteles értesítés érkezett. A bejelentő köteles:
a) világosan megjelőlni a hirdetmény tartalmát és annak közzétételének helyét,
b) jelezze a megjegyzés tartalmának jogellenességét,
c) biztosítsa a dokumentációt (pl. dokumentumok, levelezés stb.) annak megerősítésére,
hogy a megjegyzés tartalma jogellenes.
2.16. Ha a Szolgáltató az összegyűjtött információk alapján megállapítja, hogy a
megjegyzés tartalma objektíve jogellenes, akkor azt részben vagy egészben szerkeszti
vagy törli.

2.17. A TransRisk index a Felhasználó fizetési szokásainak a mutatója, és a TfS és a TfF
termékvonalakra is kiszámítható.
2.18. A TransRisk kiszámítása a Felhasználó által szolgáltatott adatok és információk alapján
történik, amelyek rendelkezésre álló adatbázisokban (üzleti információs irodák,
hitelminősítők, közzétett pénzügyi kimutatások adatai) állnak, és a Trans.eu
Platformon keresztül is gyűjtöttek.
2.19 Minden

felhasználó

köteles

valós

adatokat

megadni

a

TransRisk

index

kiszámításakor, és vállalja, hogy:
a) külső

forrásokból

származó

adatok

letöltésére:

üzleti

információs

irodák,

adósságbörze és hitelminősítő intézetek,
b) a Trans.eu Platform tevékenységeiből származó korábbi adatok gyűjtése és
felhasználása (ideértve különösen a XII. pontban meghatározott szolgáltatások
használata során összegyűjtött és feldolgozott fizetések adatait).
2.20

A Szolgáltató nem vállal felelősséget:

a) a Felhasználó TransRisk indexének helytelenül kiszámított és feltüntetett értéke
miatt, ha a Felhasználó vagy a hitelinformációs ügynökségek hamis vagy elavult
információkat szolgáltatnak, valamint ezeket az adatokat a nyilvánosság számára
hozzáférhető nyilvántartásokba helyezik. A fent említett címért való felelősség
kizárólag az adatszolgáltatók feladata.
b) a Felhasználók fizetési kötelezettségeinek idő előtti kifizetéséért,
c)

a TransRisk-index kiszámításának elutasítása vagy hiánya miatt,

d) a TransRisk index elemeit tartalmazó szoftver hibái miatt,
e) a felhasználók TransRisk-indexeiről elavult információk megjelenítése vagy nem
megjelenítése miatt,
f) a Felhasználók számára elvesztett nyereség miatt a fenti (a) - (e) pontokban említett
eseményekkel összefüggésben.
2.21. A Tanúsítványok listája elérhető a Felhasználói profilban. Teljes felelősség a közzétett
tanúsítványokért.
2.22.

Van egy olyan rendszer is, amely referenciákat biztosít azoknak a

felhasználóknak

(a

Platform

használatának

minden

szakaszában),

akik

"referencia-kérelmet" küldtek a Platformon. Hivatkozásokat más felhasználók,
valamint vállalkozók adhatnak a Platformon kívülről. A hivatkozások a platformon
nyilvánosságra hozhatók, a kibocsátó megjelölésével. A kiállító felelős annak
hitelességéért és integritásáért.
2.23.

A Szolgáltató a „Céges információk” alatt a Felhasználótól származó egyéb
információkat is hozzáférhetővé teheti a harmadik felektől, beleértve különösen a
hivatalos nyilvántartásokat, vagy amelyeket a Felhasználó adatai és dokumentumai
alapján hoztak létre, ha más Felhasználók számára hasznos lesz a megkötött üzlet
biztonságának ellenőrzése során (különösen az információ az adósság fennállásáról,
a minősségi politikáról, egyéb tanúsítványokról és jogokról).

3.
3.1.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
A IX.1. Pontban megjelölt Termék használatának keretében a Felhasználó a
szolgáltatás kibocsátójától függően az üzlet megkötését lehetővé tevő kiegészítő
szolgáltatásokat használhat, mint Privát Rakomány pld. No touch, Best carrier és a
IX.2. pont alapján a Smart Match (a továbbiakban: Kiegészítő szolgáltatások).

3.2.

SmartMatch – az alvállalkozó kiválasztására szolgáló algoritmus a TfF vagy a TfS
vonal felhasználója által közzétett Fuvar ajánlatnak megfelelően ajánlatot nyújtson be
egy szállítási szolgáltatásra. A SmartMatch használatához szükséges az Engedélyezés.
A fuvarajánlatok benyújtása a SmartMatch keretében egy tárgyalási felhívás, és nem
garantálja a szállítási megbízás megadását.

3.3.

No touch – az együttműködő felhasználók között létrejött állandó együttműködési
megállapodás keretében végrehajtott szállítási megbízások kezelésének folyamata (az
adott

szolgáltatások,

útvonalak

vagy

árak

szempontjából

meghatározott

paramétereként értelmezve).
3.4.

Best carrier – egy olyan szolgáltatás, amely a vállalkozó választási folyamatának
kezelésére irányul a szállítási megbízások végrehajtására zárt partnercsoportok
között, ahonnan a legjobb alvállalkozó van kiválasztva.

3.5.

A IX.3.2-3.3. pontokban leírt kiegészítő szolgáltatások használata fizetendő, és az ár az
Árlistában szerepel. A díj a Fuvar elfogadásával megkötött minden tranzakcióért kerül
felszámításra (úgynevezett fizetési díj). A IX.3.6. pontban foglalt díjakat az a
Felhasználó viseli, akinek a Fuvarozás végrehajtására vonatkozó ajánlatát elfogadták.

3.6.

A tranzakció résztvevői a IX.3.5. pontban leírt fizetési módtól eltérően is fizethetnek
mégpedig a Trans.eu Platform (ún. ZIP) funkcionalitásának segítségével, melynek
eredményeként átveszi a díjat (teljes egészében vagy részben) a Fuvarajánlatot
közzétevő Felhasználó fizetési kötelezettségét.

3.7.

A

kiegészítő

szolgáltatások

díját

a

Microfizetések

elszámolási

időszakainak

megfelelően kell kiszámlázni.
4. Fuvar Monitoring és TransTask, Loads2Go!, TransMessenger
4.1.

A platformon belül lehetőség van a Szolgáltató által jelzett telematikai rendszerek
integrálására és a jármű helyzetének megjelenítésére.

4.2.

Annak érdekében, hogy saját járműjének földrajzi elhelyezkedésének szolgáltatásait
igénybe lehessen venni, a TfC vagy a TfF termékcsaládban a Flotta modulban ki kell
egészíteni a szükséges adatokat, és a platformhoz integrált telematikai rendszert
csatlakoztatni.

4.3.

A TfC vagy a TfF termékcsalád Felhasználója a IX.4.2. pontban meghatározott
feltételek teljesítése után a TfF vagy a TfS termékcsalád felhasználásával a fuvar
szállítási szolgáltatáson belül hozzáférhetővé teheti a jármű helymeghatározó adatait
a vállakozónak.

4.4.

A Felhasználónak a jármű helymeghatározó adatainak megszerzése díjszabásnak van
alávetve, az Árlista szerint, és a monitoring feladat minden egyes csatlakozásért

felszámítható. A költséget az az ügyfél viseli, aki egy adott Fuvar / megrendelés
ajánlat ellenőrzését igényli.
4.5.

A platformon belül a felhasználó használhatja a TransTask mobilalkalmazást, amely a
sofőrökkel folytatott kommunikációhoz használható, valamint a felügyelet jelet
szolgáltat.

4.6.

A TransTask használatának feltétele az, hogy egy Kapcsolódó Fiók létrehozása után a
„Sofőr” szerepének meghatározása, és egy mobil alkalmazást telepítése egy eszközre
(okostelefonra), amely megfelel a kézikönyvben meghatározott műszaki feltételeknek,
és egy adott természetes személytől megfelelő jóváhagyás megszerzése.

4.7.

A TransTask használatának díja a Árlistán van meghatározva és a VIII. ponttal
összhangban van kiszámítva és a felhasználó által fizetendő.
4.8.

A Platform egyes funkcióinak használata mobilalkalmazásokon keresztül is

lehetséges: Loads2Go! és a TransMessenger. A mobilalkalmazások a termék bizonyos
funkcióinak egy további használatát jelentik, és elérhetőségük a Felhasználónak a
Platformhoz és az egyes Termékekhez való hozzáférésének következménye.
5. Kapcsolódó szolgáltatások
5.1.

A

Szabályzatnak

és

az

Árjegyzéknek

megfelelően

a

nyilvánosság

számára

hozzáférhetővé tett Szolgáltatások és Termékek mellett a Szolgáltató fenntartja a
jogot,

hogy

bizonyos

Felhasználói

szegmenseknek

felajánlja

a

Platformhoz

kapcsolódó termékek és szolgáltatások használatát, a külön megállapodások és
előírások alapján (a továbbiakban: Kapcsolódó szolgáltatások). A kapcsolódó
szolgáltatások esetében a platformszabályzat kiegészíti az azokat szabályozó
szabályozásokat és szerződéseket.
5.2.

Ha egy adott kapcsolódó szolgáltatás az adatbázisra hivatkozik, különös tekintettel a
felhasználói adatbázisra, a felhasználók jogosultak részt venni a kapcsolódó
szolgáltatásban annak szabályai szerint.

X.
1.

PANASZOK
Panaszok benyújthatók:
a) írásban a Szolgáltató címére,
b) a következő email címre: info.hu@trans.eu
c) valamely weboldalon benyújtott panasz formájában.

2.

A Panasznak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a) TransID,
b) Felhasználó keresztneve és vezetékneve vagy vállalata neve, lakóhelye vagy székhelye
címe, a továbbiakban: „Panasztevő”,
c) A Panasz tárgyának megjelölése,
d) A Panasz benyújtásához vezető körülmények meghatározása.

3.

Amennyiben a benyújtott Panasz nem felel meg az X.2 pontban meghatározott
követelményeknek, a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Panasztevőt a pótlás

szükségességéről és pótolni szükséges információk köréről azzal az utasítással, hogy
amennyiben a hiányzó adatok pótlására a meghatározott határidőn belül nem kerül
sor, a Panaszt a Szolgáltató nem veszi majd figyelembe. Amennyiben a határidő az
adatok pótlása nélkül letelik, a Panaszt a Szolgáltató nem veszi figyelembe.
4.

A Szolgáltató köteles a Panasszal kapcsolatban az annak benyújtását követő 15
napon belül döntést hozni. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a 15 napos határidőt
meghosszabbítsa, amennyiben a válaszadás további műszaki vagy jogi elemzést vagy
fordítást tesz szükségessé, amelynek tényéről a Panasztevőt azonnal értesíti.

5.

A Szolgáltató jogosult a Panaszra az alábbi módokon válaszolni:
a) írásban, a választ a Felhasználó címére postázva,
b) e-mailben a Panasztevő által megadott e-mail címen,
c) telefonon.

6.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Panaszt figyelmen kívül hagyja, amennyiben
az nem tartalmaz elegendő információt a Panasztevő Felhasználó vagy szervezet
azonosítására, illetve nem tartalmazza a válaszadáshoz szükséges adatokat.,

7.

A Panasz tartalmáért teljes mértékben a Felhasználó felelős.

8.

Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a Panaszra adott válasszal, az annak
kézhezvételét követő 90 napon belül jogosult a Panaszra adott válasz felülvizsgálatát
kérni. Ilyen esetben az X.1. – X.7. pontok rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.

9.

A Panasz a X.8 pontja értelmében történő felülvizsgálatát követően a Felhasználónak
nincs további lehetősége a Panasz ellen fellebbezés benyújtására feltéve hogy:
a) a Felhasználó nem tájékoztatja a Szolgáltatót olyan új körülményekről vagy
bizonyítékról, amelyek a Panasz megoldásához vezetnek.
b) A Felhasználó a VII.2.2. pontban meghatározott egyedi feltételek alapján folytatja a
levelezést, hogy hozzáférjen a Szolgáltatásokhoz.

XI. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
1. AZ ADATOK KÖRE
1.1 Amennyiben a Felhasználó a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének
védelméről és a személyes afadok szabad mozgásáról szóló, 2016. április 27-i 2016/679
/ EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, a
95/46 / EK irányelv (GDPR) hatályon kívül helyezésével A Szolgáltató a személyes adatok
Adatkezelőjének minősül a (info.hu@trans.eu).
1.2. Az adatok átadása önkéntesen történik és az adatfeldolgozás szabályai az alábbi címen
elérhető Adatvédelmi irányelvekben olvashatók: http://www.trans.eu/hu/adatvedelem
2. ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁS
2.1 A TRANS.EU s.r.o. a Felhasználók és a Kapcsolódó Felhasználók által az üzenetváltás
során vagy a Trans.eu platformon elérhető egyéb funkciók által bevitt személyes
adatok feldolgozója (a GDPR értelmében), kivéve, ha kifejezetten másként jelezték. A
TRANS.EU s.r.o. nem vállal felelősséget a Felhasználók és a Kapcsolódó Felhasználók

által a üzenetváltás vagy más, a Trans.eu platformon elérhető funkciók által bevitt
adatokért.
2.2 A fenti 2.1. pontban említett adatokra vonatkozóan a Felhasználó és az Adatkezelő a
Szabályzat elfogadásával a személyes adatok feldolgozásának megbízására vonatkozó
szerződést köt egymással, amely alapján az Adatkezelő elfogadja a Felhasználó által
feldolgozás céljából rábízott személyes adatait. A megbízás tárgya a Felhasználók és a
Kapcsolódó Felhasználók által üzenetváltáskor vagy a Trans.eu platform más
funkcionalitásának igénybevétele során megadott személyes adatok. A megbízás a
Szerződés teljesítése érdekében történik, a Szerződés időtartama alatt érvényes és
állandó jellegű.
2.3 Az Adatkezelő vállalja, hogy:
a) kizárólag a rendszergazda dokumentált utasításai alapján dolgozza fel az adatokat,
ideértve a Szabályzatot és a személyes adatok feldolgozására vonatkozó szerződést,
valamint,
b) biztosítja, hogy a személyes adatok feldolgozására felhatalmazott személyek
titoktartási kötelezettséget vállalnak,;
c)

meghozza a GDPR által megkövetelt adatok biztosítására vonatkozó intézkedéseket
és segítséget nyújt a rendszergazda e tekintetben fennálló kötelezettségeihez,

d) megfelel egy másik adatfeldolgozó szolgáltatásai felhasználási feltételeinek, így az
adatfeldolgozási
elfogadott

szolgáltatások

Adatfeldolgozó

nyújtása

szolgáltatásait

a Felhasználó által adatkezelőként
támogató

személyek

számára

is

megfelelő,,
e) segíti a Felhasználót az adatalanyok által a GDPR által biztosított jogaikkal élve
benyújtott követelések teljesítésében,
f)

a feldolgozást követően a Felhasználó belátása szerint az adatokat törli vagy a
Felhasználó, mint adatkezelő részére visszajuttatja,

g) segíti az adatkezelőt a GDPR 32–36. cikkében meghatározott kötelezettségek
teljesítésében,

figyelembe

véve

a

feldolgozás

jellegét

és

az

adatkezelő

rendelkezésére álló információkat;
h) a számára átadott személyes adatok vonatkozásában a Felhasználó részére minden
szükséges tájékoztatást megad, amely szükséges annak alátámasztása érdekében,
hogy kötelezettségeinek megfelel, illetve lehetővé teszi a kijelölt auditor számára a
szükséges auditok lefolytatását.
2.4. Az Adatfeldolgozó jogosult a személyes adatok továbbítására. A további megbízás
különösen a vállalatcsoport azon vállalatokra vonatkozik, amelyekhez a Szolgáltató
tartozik, valamint az IT-támogató szolgáltatásokat és egyéb alvállalkozókat, amelyek
listája a Felhasználó (adatkezelő) kérésére mindig elérhető. . A Felhasználó, mint
személyes adatok adatkezelője, a fentiekben meghatározott feltételek mellett
hozzájárul a további megbízás megadásához (figyelembe véve a 2.3. pont d) alpontját).
Az egyéb Adatfeldolgozók hozzáadásával vagy cseréjével kapcsolatos minden tervezett

változtatásról szóló tájékoztatási kötelezettséget az Adatfeldolgozó végzi, a fenti lista
elérhetővé tétele az adatkezelő (Felhasználó) kérésére.
3. TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK
3.1. A szerződés teljesítése céljából a személyes adatok automatizált módon kerülnek
feldolgozásra (ideértve a profilalkotást), ez azonban nem jár jogi következményekkel a
Felhasználó vagy a Kapcsolódó Felhasználó számára, illetve emberi beavatkozás nélkül nem
befolyásolja jelentősen a helyzetüket. A profilozás célja, hogy a Felhasználó vagy a
Kapcsolódó Felhasználó Trans.eu Platformon történő tevékenységével és preferenciával
kapcsolatos

információgyűjtésnek

köszönhetően

jobban

személyre

szabhassuk

a

Felhasználónak vagy a Kapcsolódó Felhasználónak küldött ajánlatokat és információkat,
illetve hogy időben feltárjuk a Felhasználók és Kapcsolódó Felhasználók biztonságát
veszélyeztető lehetséges eseményeket.
3.2. A fenti rendelkezések által nem szabályozott hatályban alkalmazandók a GDPR
rendelkezései (különösen a GDPR 28. cikke és 29. cikke) és z erre vonatkozó nemzeti
rendelkezések.
XII.

A

TRANS.EU

PLATFORM

FELHASZNÁLÓI

SZÁMÁRA

ELÉRHETŐ

EGYÉB

SZOLGÁLTATÁSOK
A Trans.eu platform szolgáltatásainak részeként a Felhasználók a TSL szektor szereplőinek
szolgáltatásait vehetik igénybe. A Szolgáltató kizárólag tájékoztatást nyújt ezekről a
szolgáltatásokról és nem jár el a Felhasználók ügynökeként.

1.
1.1.

TRANSCASH.eu – Adósság börze
A Felhasználók ajánlatot tehetnek más, a TransCash.eu S.A. által üzemeltetett és
felügyelt Adósság börze más regisztrált Felhasználói követeléseinek megvásárlására,
amely a IV.1.2. pontban említett külön megállapodás alapján történik.

1.2.

A Adósság börzén kapott ajánlatokról szóló értesítés alapja egy a TransCash.eu S.A
társasággal kötött megállapodás és a TransCash.eu S.A. szolgáltatási feltételei,
amelyek az alábbi címen érhetők el:http://pl.transinkasso.eu/.

2.

COMMUNITY

2.1.

A Felhasználók a Trans.eu platform révén közösségi szolgáltatásokat is igénybe
vehetnek, amelyek segítségével rendszeresen megtekinthetik a szektor legfrissebb
híreit és értesülhetnek különböző rendezvényekről. A fórum és a közösségi oldal az
alábbi címeken találhatók meg:, Trans.Info, Bans for TRucks, Transparking.

2.2.

A különböző funkciók és eszközök használtára vonatkozó szabályok az adott
weboldalakon találhatók meg.

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.

A Szolgáltató a Szabályzat módosításait az alábbi címen teszi közzé

https://www.trans.eu/hu/szabalyzat
2.

A Szolgáltató jogosult a Szabályzat rendelkezéseit egyoldalúan módosítani.

A változások a fenti XIII.1. pontban rögzített weboldalon való közzétételükkel egy
időben lépnek hatályba. A Szabályzatban szereplő telefonszámok és címek
módosítása (beleértve az e-mail és weboldal címeket is), a nyilvánvaló nyomtatási
hibák javítása, illetve a XII. pontban adatok hozzáadása vagy eltávolítása nem minősül
a Szabályzat módosításának.
3.

A jelen Szabályzat vagy a Megállapodás által nem szabályozott kérdésekben

a Szolgáltatóra alkalmazandó jog alkalmazható.
4.

A jelen Szabályzattal kapcsolatban felmerülő jogvitákat a Felek a Szolgáltató

székhelye felett jogfennhatósággal rendelkező általános bíróság előtt tárgyalhatják
meg.

