REHAU Connect használati feltételek
A REHAU Connectben való részvétel esetén az alábbi használati feltételek alkalmazandók:
I. A REHAU Connect célja és funkciója
(1) A REHAU a fogyasztók és az ablakgyártók/ ablakkereskedők (szolgáltatók) közötti
gyors és közvetlen kommunikáció biztosítása érdekében, a folyamatok szakszerűbbé
tétele és optimalizálása céljából kifejlesztette a REHAU Connect szolgáltatást. A
fogyasztó lehetőséget kap árajánlatok fogadására.
(2) A REHAU Connect szolgáltatást a REHAU Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 2051 Biatorbágy, Rozália park 9.; cégjegyzékszám: Cg.13-09-083971,
bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám:
10885035-2-13; statisztikai számjele: 10885035-4619-113-13; elérhetőségére
vonatkozó adatok: Telefon: +3623 530 700 elektronikus levelezési cím:
Budapest@REHAU.com
üzemelteti.
Tárhelyet biztosító szolgáltató neve :AWS Inc. Székhelye: Seattle WA 98109 410 Terry
Avenue North; elérhetőségére vonatkozó adatok: elektronikus levelezési cím:
aws.amazon.com.
(3) A REHAU Connect fogyasztók és más érdekelt felek részére lehetőséget kínál arra,
hogy építési projektekhez (külön-külön: „projekt”) REHAU elemeket tartalmazó
termékeket válasszanak ki, és e projektekhez árajánlatokat kér jenek gyártóktól
kereskedőktől/ (szolgáltatóktól) ezekkel az igényekkel kapcsolatban („megkeresés”).
A REHAU saját belátása szerint továbbítja a kiválasztás során meghatározott
igényeket a szolgáltatást nyújtó szolgáltatók részére. A kapcsolattartás érdekében
szükséges személyes adatokat, így a nevet, lakcímet, telefonszámot és e-mail címet a
kiválasztott szolgáltatást nyújtó szolgáltató részére továbbítja. A REHAU az igények
bizonyos szolgáltatók részére történő továbbításakor többek között belső besorolási
rendszert vezethet be, és a REHAU belátása szerint meghatározott szempontokon
alapuló kiválasztási kritériumokat használhat.
(4) Az ajánlatkérés kézhezvételét követően a REHAU által meghatározott Szolgáltató erre
a projektre vonatkozó Ajánlatot („Ajánlat”) nyújthat be.
(5) Az ajánlat elfogadása esetén az adott fogyasztó/vásárló és a Szolgáltató szerződést
kötnek egymással. A Szolgáltató kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy az
ajánlat a vásárló igényeinek teljesítésére alkalmas legyen. A REHAU a Szolgáltató által
elkövetett hibákért nem vállal felelősséget.
(6) A REHAU célja, hogy a REHAU Connectet a jövőben továbbfejleszti, további
funkciókat ad hozzá és/vagy törli a meglévő funkciókat. A REHAU Connect használata
kapcsán követelés érvényesítésére nincs lehetőség.
II. A REHAU Connectben való részvétel
(1) A fogyasztók/kérelmezők REHAU Connectben történő részvételéhez a további
kapcsolattartás és adatkezelés céljából meg kell adni a kapcsolattartási és személyes
adatokat. Kérjük figyelmesen olvassa el az adatvédelmi tájékoztató, és amennyiben
azzal egyetért, úgy jelöl azt a REHAU CONNECT felületen található négyzetben.
(2) Valamennyi regisztráció a REHAU saját mérlegelése alapján meghozott
hozzájárulásához kötött.
(3) A REHAU jogos érdek fennállása, így különösen a REHAU Connecttel történő
visszaélés esetén bármely időpontban kizárhatja a felhasználót a REHAU Connect
használatából.
III. Díjak
(1) A REHAU Connectben történő részvétel ingyenes.
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(2) A részvételért és annak szükséges feltételeként a Felhasználó - amennyiben elfogadja
az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat - kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a
megkeresésre vonatkozó valamennyi adat a REHAU által kijelölt szolgáltató részére
továbbításra kerüljön (lásd adatvédelmi pont).

IV. Adatvédelem
(1) A REHAU Connect szolgáltatásainak használata érdekében személyes adatok
kezelésére kerül sor. Ezek különösen a vezetéknév, keresztnév, lakcím, valamint a
kapcsolattartási adatok, úgy, mint az e-mail cím és a telefonszám. Ez a vonatkozó
adatvédelmi jogszabályok szigorú betartása mellett történik. A REHAU Kft. a felelős
adatkezelő mindaddig, amíg az adatokat nem továbbítják a Szolgáltató részére. Az
adatok továbbítását követően a Szolgáltató minősül adatkezelőnek, és ő lesz felelős
az adatvédelmi követelmények betartásáért. A felelős felek nem jogosultak az adatokat
a jelen feltételekben rögzítettektől eltérő célokra használni. A cél tartalmazza a REHAU
és a Szolgáltató által történő kapcsolatfelvételt (különösen e-mail vagy telefon útján),
a megkeresés részleteinek tisztázása érdekében. Az adatok törlésére legkésőbb 2 év
után kerül sor, amennyiben nem tesznek ajánlatot. Amennyiben ajánlatot tesznek vagy
megrendelést adnak le, az adatokat akkor töröljük, amennyiben azok kezelése ezen új
célok érdekében a továbbiakban nem szükséges.
(2) A fogyasztó/kérelmező a megkeresési folyamat megszüntetésével bármikor
visszavonhatja az adatai felhasználására vonatkozó hozzájárulását. E visszavonást az
ajánlat kézhezvételét megelőzően a REHAU részére kell megküldeni, az ajánlat
kézhezvételét követően pedig a Szolgáltató részére. Az adatvédelemmel, különösen
az Ön jogaival kapcsolatban további részletes információt az általános adatvédelmi
tájékoztatónk tartalmaz, amely a jelen felhasználási feltételek elválaszthatatlan részét
képezi.

V. Vegyes rendelkezések






A szolgáltatás ingyenes, ennek következtében a REHAU Connect használata kapcsán
követelés nem érvényesíthető.
A REHAU Connect használata nem keletkeztet jogot arra, hogy a fogyasztó ajánlatot
kapjon.
A REHAU a REHAU Connect szolgáltatást bármikor megszüntetheti.
A nyílászáró szerkezetek gyártása bepítése vonatkozásában szerződéses jogviszony
kizárólag a REHAU Connect felhasználója és az azokat kivitelező Szolgáltató között
jöhet létre.
A jelen általános szerződési feltételekre a magyar jog irányadó, valamint e feltételek
módosítása kizárólag írásban érvényes.
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