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Körlevél továbbítási szerződés
amely létrejött az alábbi felek között egyrészről a
Cégnév: ………………………………………….
Székhely: ………………………………………….
Adószám: ………………………………………….
Cégjegyzékszám: ………………………………………….
a továbbiakban mint MEGBÍZÓ,
másrészről a WEBFocus Stúdió E. C.
Székhely: 1048, Budapest Intarzia u. 3.
Adószám: 62635927-2-41
Cégjegyzékszám: 01-11-004263
Bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank: 10404072-40759193-00000000
szolgáltató, a továbbiakban mint WFS között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek
mellett:

A WFS vállalja, hogy a tulajdonában lévő, szerverén üzemeltetett, körlevelező rendszere
segítségével továbbítja a Megbízó rendszeresen megjelenő információs anyagait a Megbízó által
átadott címlistákra. A Megbízó nyilatkozik, hogy az átadott körleveleket és címlistákat az ide
vonatkozó hatályos jogszabályok, kifejezetten az alábbiak:
•

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,

•

a 2001. évi CVIII. törvényt módosító 2005. évi CLXXI. törvény

•

személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény
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ismeretében és maximális tiszteletbenntartásával építette ki és kezeli. A WFS fenntartja a jogot a
jogszabálysértő körlevelek vagy feltételezhetően hozzájárulásukat nem adó címzettek listáira
történő továbbítások elutasítására, panaszos visszajelzésekkor az ilyen listák lemondási
adatbázisba való komplett felvételére, esetleg a továbbítások végleges lezárására, a szerződés
azonnali megszüntetésére. A WFS kizárólag saját sablon levelébe ágyazottan továbbítja a
Megbízó körleveleit. A sablon fej- és lábléce egy-egy egy-kattintásos hivatkozást tartalmaz,
amivel a címzettek a lehető legegyszerűbben tudnak leiratkozni a Megbízó mindenkori körlevél
listáiról. A WFS kötelessége, a körlevelek haladéktalan továbbítása után, a Megbízó részére
riport kiállítása, amely tartalmazza az esetleges lemondásokat, címzettek számát és
időtartamokat. A Megbízó kötelessége a megállapodott díjszabások alapján kiállított, nem vitatott
WFS számlák fizetési határidőre történő kiegyenlítése.
További információ a „Kéretlen elektronikus hirdetés”-ekről: www.nhh.hu
További információ és árszabás a kör-e-mail rendszerről: www.koremail.hu

Kelt: ……………………. , dátum: …………………….

……………………………………..

……………………………………..

WEBFocus Stúdió E.C.,
Köremail rendszer üzemeltető
Roboz Béla,
ügyvezető tulajdonos

Megbízó
Aláírás, pecsét
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