I.
1.1.

Általános rendelkezések

Jelen általános szerződés feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) határozzák meg a Bayer Hungária
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca
50.; adószám: 10263002-2-44; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-09-063142
cégjegyzékszámon; képviseli(k): Tóth Ervin Head of Field Sales és Perlaki Krisztina Head of Trade,
együttes cégjegyzési joggal; a továbbiakban "Megrendelő”), a szolgáltatásokat teljesítő közforgalmú
gyógyszertár(ak) kizárólagos üzemeltetője ) (a továbbiakban: „Gyógyszertár”) és a jelen ÁSZF
rendelkezéseiben meghatározott szolgáltatások tekintetében a Megrendelő és a Gyógyszertár között
közvetítőként eljáró ACCACE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Váci
út 30. 6. em.; adószám: 12158100-2-41; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék a 01-09-560452
cégjegyzékszámon; képviseli(k): [*]; a továbbiakban "Szolgáltató”) között fennálló jogviszonyra
vonatkozó fő szerződéses feltételeket. Egyebekben a Megrendelő által forgalmazott termékek (a
továbbiakban: „Áru”, vagy „Termék”) vonatkozásában a szolgáltatások a Kereskedelmi Megállapodásban
(a továbbiakban: „Kereskedelmi Megállapodás”) kerülnek pontosan rögzítésre.
1.1.1.

Szolgáltatások
i) Display kihelyezés a pénztáraknál
Megrendelő bérbe veszi a Kereskedelmi Megállapodásban részletesen meghatározott, a pénztárak
mellett található felületeket (a továbbiakban: „Bérelt Felületek”) a Megrendelő által forgalmazott
termékeket tartalmazó tartóállvány (Display) elhelyezése céljából;
ii) Polcbérlet termékkihelyezésre
Megrendelő bérbe veszi a Kereskedelmi Megállapodásban részletesen meghatározott Bérelt
Felületeket a Megrendelő által forgalmazott termékek megjelenítésére;
iii) Reklámanyagok elhelyezése
Megrendelő bérbe veszi a Kereskedelmi Megállapodásban részletesen meghatározott Bérelt
Felületeket reklámozási tevékenység, különösen a Megrendelő által kifejezetten ezen célra készített,
saját termékét/termékeit hirdető (népszerűsítő) reklámanyagok, különösen tájékoztató kiadványok,
reklámok, POS anyagok (pl. világító táblák, poszterek), (a továbbiakban: „Reklámanyagok”)
elhelyezése céljából.

1.1.2.

A Gyógyszertár bérbe adja, a Megrendelő pedig – a Szolgáltató közvetítésével – bérbe veszi a
Kereskedelmi Megállapodás 6. számú mellékletében részletesen meghatározott felületeket
reklámozási tevékenység, különösen a Megrendelő által kifejezetten ezen célra készített, saját
termékét/termékeit hirdető (népszerűsítő) reklámanyagok, különösen tájékoztató kiadványok,
reklámok, POS anyagok (pl. világító táblák, poszterek), elhelyezése céljából;

1.1.3.

A Gyógyszertár és a Megrendelő a Bérelt Felületek kialakítását a Kereskedelmi Megállapodás
megkötését megelőzően egyeztette, és azt a Kereskedelemi Megállapodás mellékleteként csatolt
fotók és leírás alapján rögzíti. A Gyógyszertár tudomásul veszi, hogy amennyiben a belső
kialakításon módosítást kíván végrehajtani, ahhoz a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása
szükséges.

1.1.4.

Felek megállapodnak, hogy a megállapodás hatékony és magas színvonalú teljesítése érdekében a
Gyógyszertár a Megrendelő vagy Szolgáltató kérése esetén a Kereskedelmi Megállapodásban
rögzített gyakorisággal a Megrendelő termékeire vonatkozó készlet-, illetve értékesítési adatokat
szolgáltat – Szolgáltatón keresztül – Megrendelő részére.

1.1.5.

Felek megállapodnak, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek nyomán jogosan felmerült
pénzfizetési kötelezettségeit Megrendelő nevében a Szolgáltató útján teljesíti. A Felek ehhez a
Kereskedelmi Megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezésüket adják. Az
ÁSZF jelen rendelkezésétől a Kereskedelmi Megállapodásban nem lehet eltérni. A Megrendelő
szándéka a Szolgáltatóval határozatlan idejű együttműködést kialakítani. Arra az esetre, ha a
Szolgáltató és a Megrendelő közötti együttműködés megszűnne, a Szolgáltató köteles a
Kereskedelmi Megállapodást saját szerződéses pozíciója (azaz az ÁSZF-ből és a Kereskedelmi
Megállapodásból, valamint a szerződéses jogviszonyban maradó felekkel kötött egyéb
megállapodásokból eredő jogaira és kötelezettségei) vonatkozásában a Megrendelő által kijelölt új
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szolgáltatóra átruházni; amely szerződésátruházáshoz a Megrendelő és a Gyógyszertár a
Kereskedelmi Megállapodás aláírásával a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: “Ptk.”) 6:209.§-ának megfelelően kifejezetten hozzájárul. Az új szolgáltató
személyéről ilyen esetben Megrendelő írásban tájékoztatja a Gyógyszertárat. A Gyógyszertár a
Kereskedelmi Megállapodás aláírásával kifejezetten lemond a jelen pontban foglalt hozzájárulás
visszavonására vonatkozó jogának fenntartásáról.
1.1.6.

A Felek a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény rendelkezései alapján egyetértőleg
megállapították, hogy a jelen ÁSZF tárgyát képező reklámtevékenységek a Megrendelő saját célú
reklámozásának körébe esnek, így annak reklámadó vonzatát a Megrendelő állapítja meg, vallja be
és fizeti meg a mindenkor illetékes hatóságnak.

1.1.7.

A Bérelt Felületeken elhelyezendő Reklámanyagokat és Display anyagokat a Megrendelő saját
költségén készíti és helyezi el – adott esetben Szolgáltató közvetítésével – a Kereskedelmi
Megállapodásban meghatározott időtartam kezdetén, és jogosult a Kereskedelmi Megállapodás
tartama alatt azokat bármikor kicserélni. A Reklámanyagok elhelyezéséhez a Gyógyszertár köteles
a Megrendelőnek illetve a Szolgáltatónak minden segítséget megadni, és velük együttműködni. A
Gyógyszertár a kihelyezett Reklámanyagokat nem jogosult megváltoztatni vagy átalakítani.

1.1.8.

A Gyógyszertár gondoskodik arról, hogy Bérelt Felületek – különösen a Displayek és a
Termékpolcok – folyamatosan megfelelően kerüljenek feltöltésre.

1.1.9.

A Gyógyszertár a jelen ÁSZF időtartama alatt szavatolja a Bérelt Felületeken elhelyezett
Reklámanyagok, Termékek és Display anyagok folyamatos és zavartalan megjelenését,
akadálytalan láthatóságát azok kialakítása szerint, de különösen a Gyógyszertárat látogatók
számára való láthatóságot, valamint gondoskodik a Reklámanyagok megfelelő megvilágításáról.

1.1.10. A Gyógyszertár gondoskodik a Reklámanyagok és Display anyagok tisztán tartásáról, és vállalja,
hogy bármilyen rendellenesség esetén haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. A Gyógyszertár
különösen köteles a Reklámanyagok és Display anyagok állagát megóvni, és a Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni, ha a Bérelt Felületeken vagy a Reklámanyagokon bármilyen károsodást
észlel, függetlenül attól, hogy a kár szokásos elhasználódás, vagy harmadik személy közrehatása
miatt keletkezett; egyidejűleg köteles megtenni minden tőle elvárható kárenyhítési intézkedést. A
Gyógyszertár e kötelezettsége megsértéséből eredő minden kárért felel.
1.1.11. A Gyógyszertár vállalja, hogy a Bérelt Felületek felszereléséhez és üzemeltetéséhez szükséges
valamennyi hatósági engedélyt és egyéb harmadik féltől szükséges hozzájárulást saját költségén
beszerez és a jelen Szerződés tartama alatt folyamatosan érvényben tart.
1.1.12. Megrendelő – akár közvetlenül, akár a Szolgáltatón keresztül – jogosult a Bérelt Felületek, különös
tekintettel a Displayek, egyéb Reklámanyagok egyoldalú megváltoztatására, lecserélésére vagy
átalakítására üzleti és értékesítési érdekeinek megfelelően. Megrendelő vállalja, hogy jelen
Szerződés tartama alatt mindent megtesz annak érdekében, hogy a Bérelt Felületeken a Megrendelő
reklámanyagai – ideértve a display anyagokat és Polcon a Termékeket – folyamatosan
megjelenítésre kerüljenek. A Reklámanyagok, illetve Display anyagok megsemmisülése esetén
Megrendelő külön díj nélkül bármikor jogosult új Reklámanyagok kialakítására és elhelyezésére.
1.1.13. Megrendelő kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelő Reklámanyagokat és Display
anyagokat jogosult elhelyezni, amelyek tartalmáért felelősséget vállal.
1.1.14. Megrendelő és Szolgáltató kötelezettséget vállalnak a Bérelt Felületek használatával kapcsolatos
valamennyi hatósági (tűzvédelmi, munkavédelmi, stb.) előírás betartására. A Bérelt Felületek
rendeltetésszerű használatához szükséges karbantartás és felújítás a Gyógyszertárat terheli.
1.1.15. A Gyógyszertár szavatolja, hogy nincs jogszabályi akadálya annak, hogy a Megrendelő/Szolgáltató
Reklámanyagokat helyezzen el a Bérelt Felületeken; valamint, hogy a Bérelt Felületek nem állnak
olyan, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 8.§ (4) bekezdésében meghatározott területen – azaz gyermekjóléti alapellátást és
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben, óvodában, általános iskolában és általános
iskolai tanulókat foglalkoztató kollégiumban –, ahol tilos a reklámok kihelyezése.
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1.1.16. A Megrendelő illetve a Szolgáltató a rendes üzleti időben jogosult a Bérelt felületeket bármikor
ellenőrizni, ebből a célból a Gyógyszertárba belépni, és a Bérelt Felületek és a
Reklámanyagok/Display anyagok szerződésszerű állapotát a Gyógyszertár tevékenységének
zavarása nélkül szemrevételezni, arról fényképfelvételt készíteni. A Gyógyszertár mindenkor
köteles a Megrendelő illetve a Szolgáltató számára lehetővé tenni, hogy a Megrendelő
kötelezettségét képező karbantartási, javítási, stb. munkákat a el tudja végezni.
1.1.17. Felek vállalják, hogy együttműködnek minden olyan esetben, ha a Megrendelő bármely okból
elrendeli valamely Reklámanyag/Display visszahívását. Amennyiben a Megrendelő vagy a
Szolgáltató a Gyógyszertárat valamely Reklámanyag/Display visszahívásáról értesíti, a
Gyógyszertár köteles a visszahívott Reklámanyagot/Display anyagot haladéktalanul, de legkésőbb
24 (huszonnégy) órán belül eltávolítani a Bérelt Felületről.
1.1.18. A Megrendelő a Displayen és a Polcon a termékeit, továbbá az azokkal kapcsolatos
reklámanyagokat, dekorációkat (ideértve a Megrendelő logóját) helyezhet el. A Megrendelő a
Display és a Polc berendezését bármikor megváltoztathatja. A Felek rögzítik, hogy a
reklámanyagok helyének és a termékek sorrendjének változtatására kizárólag a Megrendelő
jogosult, a Gyógyszertár semmilyen változtatást nem eszközölhet.
1.1.19. Az ÁSZF-et alkalmazni kell minden olyan ügyletre (a továbbiakban: „Ügylet”), amely értelmében
a Megrendelő és a Szolgáltató valamely közforgalmú gyógyszertárral Kereskedelmi Megállapodást
kíván kötni a fent részletezett szolgáltatások tekintetében. A Megrendelő gyógyszer-forgalmazással
foglalkozó gazdasági társaság, amely a Gyógyszertártól a fent részletezett szolgáltatásokat kíván
igénybe venni, feltéve, hogy a Kereskedelmi Megállapodás a jelen ÁSZF feltételeinek
Gyógyszertár általi megismerésére, illetőleg a feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatot
tartalmazza, ideértve a Szolgáltató szolgáltatásközvetítő szerepének elfogadását. A Kereskedelmi
Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF-et kell alkalmazni. Amennyiben a
Szerződés jelen ÁSZF-ben foglalt egy, vagy több feltételtől való eltérésre vonatkozó kifejezett
megállapodást tartalmaz, úgy az eltéréssel nem érintett részek vonatkozásában az ÁSZF-et
alkalmazni kell.
1.1.20. Megrendelő rögzíti, hogy a Bayer Cégcsoport belső szabályzatainak megfelelően a Kereskedelmi
Megállapodás megkötésének feltételei korábban a Bayerrel visibility szolgáltatásra nem szerződött
Gyógyszertár esetében a következők: (i) a Gyógyszertár igazoltan megfelel a külső harmadik
személyek átvilágítására vonatkozó, GR 2083 központi szabályzatban rögzített feltételeknek (ún.
COMPASS-átvilágítás, a továbbiakban: „COMPASS”) – a COMPASS megfelelőségi igazolás 24
hónapra érvényes; (ii) a Gyógyszertár a Megrendelőnek megküldi a Megrendelő által
rendelkezésére bocsátott Gyógyszertári Adatlapot, azzal, hogy a Gyógyszertári Adatlap bármely
adatának változásáról köteles a Megrendelőt 15 (tizenöt) napon belül értesíteni; (iii) amennyiben a
Gyógyszertár tevékenysége hatósági engedély alapján folytatható, a Megrendelő az engedélyt az
EudraGMDP publikus adatbázisban ellenőrzi, ha pedig a vonatkozó engedély nem elérhető vagy
nem esik a fenti adatbázis körébe, úgy Gyógyszertár köteles az engedélyt tartalmazó egyéb
publikus adatbázisról a Megrendelőt írásban tájékoztatni, vagy az egyéb engedélyt Megrendelőnek
a Kereskedelmi Megállapodás megkötését megelőzően bemutatni és másolatban a Kereskedelmi
Megállapodáshoz csatolni, továbbá az engedélyt a Kereskedelmi Megállapodás teljes tartama alatt
hatályban tartani. Amennyiben Gyógyszertár valamely termékkategória forgalmazására vonatkozó
engedélyét az illetékes hatóság visszavonja úgy az adott termékkategóriára vonatkozóan a
Kereskedelmi Megállapodás automatikusan megszűnik, a forgalmazási engedély határozott időre
történő visszavonása, felfüggesztése esetén az adott termékkategóriára vonatkozóan a
Kereskedelmi Megállapodás szünetel és az érvényes forgalmazási engedély Megrendelő részére
történő bemutatással lép ismét hatályba.
1.1.21. Gyógyszertár a jelen pontban foglaltaktól függetlenül szavatol azért, hogy az engedélyeket a
Kereskedelmi Megállapodás hatálya alatt folyamatosan hatályban tartsa.
1.1.22. A Kereskedelmi Megállapodás vonatkozásában a Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy az
annak részét képező a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítsa, azzal, hogy
köteles a módosított ÁSZF hatálybalépését megelőzően a Szolgáltatót és a Gyógyszertárat erről
legalább 30 (harminc) nappal írásban tájékoztatni. A Kereskedelmi Megállapodásban
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meghatározott rendelkezések és a módosított ÁSZF-ben meghatározott rendelkezések esetleges
ellentmondása esetén a Kereskedelmi Megállapodást kell alkalmazni.
1.1.23. A Kereskedelmi Megállapodásra a Szolgáltató, illetve a Gyógyszertár általános szerződési feltételei
nem alkalmazandók.
II.

Termékek köre

2.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó Termékek az alábbiak lehetnek:
-

-

-

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: „Gytv.”) hatályos definíciója szerinti
vény nélkül kapható gyógyszer;
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § h) pontjában meghatározott orvostechnikai
eszköz, ideértve a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényben (a továbbiakban:
„Gyftv.”) meghatározott gyógyászati segédeszközt is;
az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet meghatározása szerinti étrendkiegészítő;
az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS kozmetikai termékekről szóló 2009. november 30-i
1223/2009/EK RENDELETE meghatározása szerinti kozmetikai termék.

2.2. A Termékek konkrét listáját és a szolgáltatási díjakat a Kereskedelmi Megállapodás határozza meg.
2.3. A Megrendelő szavatolja, hogy az általa a Termékekre vonatkozóan készített POS, illetve egyéb visibility
anyagok, reklámanyagok megfelelnek az irányadó jogszabályoknak. A Megrendelő által közölt adatok és
információk valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő által
átadott reklámanyagok azonban csak a Megrendelő által megadott feltételek szerint használhatók, így a
Szolgáltató kötelezettsége a Megrendelő által megjelölt időtartam után a reklámanyagok eltávolítása.
2.4. Felek vállalják, hogy együttműködnek minden olyan esetben, ha a Megrendelő bármely okból elrendeli
valamely Reklámanyag/Display visszahívását. Amennyiben a Megrendelő vagy a Szolgáltató a
Gyógyszertárat valamely Reklámanyag/Display visszahívásáról értesíti, a Gyógyszertár köteles a
visszahívott Reklámanyagot/Display anyagot haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül eltávolítani a
Bérelt Felületről.
2.5. Megrendelő a Displayen és a Polcon a termékeit, továbbá az azokkal kapcsolatos reklámanyagokat,
dekorációkat (ideértve a Megrendelő logóját) helyezhet el közvetlenül vagy a Szolgáltató útján. A
Megrendelő a Display és a Polc berendezését bármikor megváltoztathatja. A Felek rögzítik, hogy a
reklámanyagok helyének és a termékek sorrendjének változtatására kizárólag a Megrendelő jogosult, a
Gyógyszertár semmilyen változtatást nem eszközölhet.
2.6. A Megrendelő vagy a Szolgáltató a Display és a Polc berendezését, a berendezés alakítását, a Gyógyszertár
árukészletéből termékekkel való feltöltését a Gyógyszertár munkájának akadályozása nélkül, lehetőség
szerint előre jelzett időpontokban végzi. A Gyógyszertár köteles a Megrendelő illetve a Szolgáltató
munkatársának lehetővé tenni, hogy a termékek, valamint reklámanyagok kihelyezését elvégezhesse,
munkáját indokolatlanul nem tagadhatja meg és nem akadályozhatja.
2.7. A Display és a Polc folyamatos feltöltöttségének érdekében a Gyógyszertár lehetővé teszi a kihelyezendő
termékek termékkészletének megállapítását. A Gyógyszertár tudomásul veszi, hogy a szerződés időtartama
alatt a Megrendelő illetve a Szolgáltató munkavállalói a Gyógyszertár előzetes értesítése nélkül
ellenőrizhetik a szerződésben foglaltak teljesülését és jogosultak fényképfelvételeket készíteni a
kihelyezésekről. A Gyógyszertár hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a Gyógyszertárban (székhelyén,
telephelyén) készült képeket későbbiekben korlátozás nélkül felhasználja.
2.8. A Gyógyszertár kijelenti és szavatolja, hogy a Kereskedelmi Megállapodásban meghatározott Displayen és
a Polcon kizárólag a Megrendelő termékei és reklámanyagai kerülnek kihelyezésre, egyéb reklámanyagok
és termékek kihelyezésre nem kerülnek. Bármilyen más termék vagy reklámanyag elhelyezése, a Display
vagy a Polc eltakarása a szerződés megszegésének minősül, és a Megrendelő jogosult a szerződést
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felmondani, amennyiben a Gyógyszertár a szerződésszerű állapotot az erre való írásbeli (e-mailen történő)
felhívástól számított 30 napon belül nem állítja helyre.
2.9. A Gyógyszertár a Megrendelő által kihelyezett POS anyagokért anyagi felelősséggel tartozik. A
Gyógyszertár köteles a Megrendelő által kihelyezett POS reklámanyagokat a Megrendelőnek a kihelyezési
időszak végén visszaszolgáltatni. A Gyógyszertár köteles a POS anyagok elvesztése, megrongálódása
esetén a Megrendelőnek ennek következtében felmerült kárát megtéríteni.
2.10. A Gyógyszertár vállalja, hogy a Megrendelő által kihelyezett termékekkel és reklámanyagokkal
kapcsolatban szükség esetén és a szükséges mértékben felvilágosítást nyújt a vásárlók számára,
összhangban a Megrendelő által a laikusok számára készített és elérhető tájékoztató anyagokkal.
2.11. A Gyógyszertár biztosítani köteles, hogy jelen szerződés hatálya alatt a Display és a Polc a feltöltési
tervnek megfelelően folyamatosan fel legyen töltve a Megrendelő termékeivel, illetve reklámanyagaival.
Hiány esetén köteles tájékoztatni a Megrendelőt a feltöltés szükségességéről.
2.12. A Megrendelő által meghirdetett kereskedelmi akciók lebonyolításában való közreműködés és ennek
kompenzációja nem tartozik a jelen ÁSZF hatálya alá, az ilyen akciókban való részvétel feltétele a Felek
külön megállapodása.
III.

Ellenérték, az elszámolás módja

3.1. Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltató útján a Reklámanyagok/Termékek/Display anyagok kihelyezéséért
a Kereskedelmi Megállapodásban foglaltak szerint nyújt ellentételezést.
3.2. A reklámozás ellenértékét a Felek évente számolják el, a számla kiállítása az adott év október 1. napja és
december 31. napja közötti időszakban történik meg a Megrendelő által a Gyógyszertárban rögzített fotók,
mint teljesítésigazolás alapján. A Gyógyszertár az október 1. és december 31. közötti elszámolástól
függetlenül vállalja, hogy az adott év december végéig tartó időszakban a szerződés szerinti kötelezettségeit
a jelen szerződés szerint teljesíti, és tudomásul veszi, hogy ennek elmaradása esetén Megrendelő az előre
megfizetett kihelyezések díját időarányosan visszakövetelheti, továbbá a szerződés szerinti kötbér
érvényesítésén felül jogosult az ebből eredő kárának megtérítését követelni.
3.3. Kifogás esetén a Felek kötelesek 30 (harminc) napon belül egyeztetni. Ilyen esetben kizárólag a kimutatás
kifogással nem érintett része alapján van helye elszámolásnak.
IV.

Vis maior

4.1. Vis maiornak minősül a teljesítést akadályozó bármely olyan, a Felek ellenőrzési körén kívül eső külső
körülmény, vagy esemény, amelynek bekövetkezését a megrendelés vagy Kereskedelmi Megállapodás
létrejöttének időpontjában a Felek nem láthattak előre, és amelynek következményei észszerűen elvárható
erőfeszítés mellett sem háríthatók el. A vis maiort észlelő Fél nyomban köteles a másik Felet értesíteni a vis
major bekövetkezéséről.
4.2. Amennyiben a vis maiorral érintett Fél erről a másik Felet értesítette, úgy a késedelmes, illetve hibás
teljesítésért, vagy a teljesítés elmaradásáért nem terheli felelősség. A vis maior időtartamával a teljesítési
határidő meghosszabbodik.
V.

Felmondás, elállás

5.1. A Kereskedelmi Megállapodás határozatlan időre jön létre. A Kereskedelmi Megállapodás 30 (harminc)
napos felmondási idő mellett bármely Fél által felmondható a másik Fél írásbeli értesítése mellett.
5.2. A Felek jogosultak a Kereskedelmi Megállapodást a másik Fél írásbeli értesítésével rendkívüli
felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni:
(i)
amennyiben a másik Fél bármely kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget és
a szerződésszegő állapotot az érintett Fél írásbeli felszólításától számított 30 napon belül sem
szünteti meg (feltéve, hogy az adott szerződésszegés orvosolható);
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(ii)
(iii)

amennyiben a másik Fél ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolási
eljárás megindítását határozta el;
amennyiben vis maior annak teljesítését legalább 1 hónapig akadályozza.

5.3. A jelen ÁSZF-re a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3: 83. §-ának rendelkezései
irányadók.
VI.

Titoktartás

6.1. A Felek kijelentik, hogy a jogviszonyukkal kapcsolatosan a tudomásukra jutott, az üzleti titok védelméről
szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §-a értelmében vett mindazon üzleti titkokat, tényeket, adatokat,
információkat, amelyek a másik Félre, így különösen annak személyére, üzleti, pénzügyi, társasági
jogviszonyaira és termékeire, illetve az általa alkalmazott technológiákra, a másik Fél jogszerű ellenőrzése
alatt álló üzleti titkot tartalmazó vagy az üzleti titok megismerésére alkalmas dokumentumokra, dolgokra,
anyagokra vagy elektronikus adatállományra vonatkoznak, a jelen Szerződés hatálya alatt, valamint annak
megszűnését követően korlátlan ideig bizalmasan kezeli, nem teszi harmadik személyek számára
hozzáférhetővé, illetőleg azokat egyéb módon sem használja fel, hasznosítja, vagy fedi fel továbbá fokozott
gondossággal jár el annak érdekében, hogy azok harmadik személy birtokába ne kerüljenek, illetve
tudomására ne jussanak.
6.2. Ezen túlmenően sem közölhetnek a Felek illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a jelen szerződés
teljesítésével összefüggésben jutott a tudomásukra, és amelynek közlése a másik Félre hátrányos
következménnyel járna. A Felek a tudomásukra jutott üzleti titkokat kizárólag a jelen szerződés
teljesítéséhez használják fel, kötelesek a jelen szerződés megszűnését követően minden üzleti titkot
tartalmazó dokumentumot és adathordozót visszajuttatni a másik Félnek, illetve minden átadott adatot vagy
információt megsemmisíteni, illetve törölni az adatbázisából. A titoktartási kötelezettség a jelen szerződés
megszűnését követően is köti a Feleket. A Felek teljes mértékben felelősek e kötelezettség megszegéséből
eredő károkért.
6.3. A titoktartási kötelezettség kiterjed a Felekkel munkaviszonyban, vállalkozói és munkavégzésre irányuló
egyéb vagy tagsági jogviszonyban álló személyekre is. Felek kötelezik magukat arra, hogy a fent említett
személyeknek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos tényt, adatot, információt kizárólag a megbízás
teljesítésében való közreműködéshez feltétlenül szükséges mértékben közölnek. A Felek kötelezik továbbá
magukat arra, hogy a fent említett személyekkel betartatják az üzleti titok védelmére vonatkozó
jogszabályokat és a gazdasági életben, különösen a gyógyszerágazatban kialakult szokásokat, továbbá
olyan szerződéseket kötnek, amelyek kötelezik e személyeket az üzleti titok megtartására a munka- és
munkavégzésre irányuló egyéb vagy tagsági jogviszony megszűnése utáni időszakra is. A jelen
szerződésben az üzleti titkok védelme kapcsán nem részletezett kérdésekben a 2018. évi LIV törvény
rendelkezései alkalmazandók.
VII.

Záró rendelkezések

7.1. Amennyiben jelen ÁSZF egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy
végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti jelen ÁSZF többi részének érvényességét.
Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a szabályozás(ok) érvényesek, amelyek a lehető
legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzésének.
Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, a Felek visszavonhatatlanul kötelezik
magukat arra, hogy - jelen szabályozás szellemében – kiegészítő megállapodás(oka)t kötnek.
7.2. A Felek a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonnyal, illetve annak teljesítésével kapcsolatosan
felmerülő jogviták esetén, elsődlegesen törekszenek a vita békés, egyeztetéssel történő rendezésére.
Amennyiben a Felek nem járnának sikerrel valamely jogvita bíróságon kívüli rendezése során, és az
irányadó szabályok szerint a vita eldöntésére nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi
Törvényszék vagy a Budapest Környéki Törvényszék az illetékes, akkor az adott jogvita rendezésére a
Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos
illetékességgel a pertárgy értékétől függően.
7.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók.
7.4. A szerződéses kapcsolatuk teljesítése során a Felek által egymáshoz intézett nyilatkozatok és értesítések
abban az esetben minősülnek megfelelően, írásos formában kézbesítettnek, ha a Kereskedelmi
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Megállapodásban megnevezett kapcsolattartó személynek, vagy a Feleket képviselő, a Szerződést aláíró
cégjegyzékben bejegyzett képviseletre jogosultnak címezve
a) postai úton (tértivevényes küldeményként akkor is, ha a kézbesítés azért sikertelen, mert a címzett az
átvételt megtagadta, vagy a küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz),
b) futárszolgálat igénybevételével (akkor is, ha a kézbesítés azért sikertelen, mert a címzett az átvételt
megtagadta),
c) elismervénnyel igazolt személyes átadás során,
d) faxon (kézbesítés megtörténtét igazoló jelzés esetén), illetve
e) e-mailen (amennyiben az üzenet beállításaiban a kézbesítési és a visszaigazolás aktiválásra került, és
mindkét értesítés visszaérkezett)
kerülnek megküldésre. A tértivevényes küldeményként postára adott küldeményeket és értesítéseket a
postára adástól számított 5 munkanapon belül akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés azért
volt sikertelen, mert a címzett az átvételt megtagadta, vagy a küldemény „nem kereste” jelzéssel
visszaérkezik a feladóhoz.
A kapcsolattartók személyében, adataiban bekövetkezett változást annak a bekövetkezését követő 5 (öt)
munkanapon belül kötelesek a Felek írásban közölni egymással. A tájékoztatás esetleges elmaradásából
eredő károkért a mulasztó Fél felel. A kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás nem teszi
szükségessé a Kereskedelmi Megállapodás módosítását.
A Kereskedelmi Megállapodás teljesítésével kapcsolatos személyes adatokat a Megrendelő a jelen ÁSZF 1.
számú mellékletében foglalt adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.
7.5. A jelen ÁSZF 2020szeptember 14. napján lép hatályba. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a
jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa. A Megrendelő az ÁSZF módosítása előtt 30 (harminc) nappal a
Kereskedelmi Megállapodásban rögzített kapcsolattartói emailcím(ek)re küldött elektronikus értesítéssel
tájékoztatja a Gyógyszertárrakat a módosítás tartalmáról. Amennyiben a módosítást valamely Gyógyszertár
nem tudja elfogadni, jogosult
7.6. a Kereskedelmi Megállapodás írásban, 30 napos felmondási idő betartásával a változás hatályba lépésének
napjára felmondani.
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1. számú melléklet
Adatkezelési tájékoztató a kapcsolattartói személyes adatok kezelésével kapcsolatban
1. Az Adatkezelők adatai:
Bayer Hungária Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.., adószám: 10263002-2-44,
cégjegyzékszám: 01-09-063142 )
ACCACE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30. 6. em.;
adószám: 12158100-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-560452)

2. Jogszabályi háttér:
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes
személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).
3. Az adatok kezelésének jogalapja:
• amennyiben a szerződést Adatkezelő jogi személlyel köti, úgy az Adatkezelő jogos érdeke,
vagyis az, hogy a szerződés megkötése vagy más üzleti kapcsolat létesítése, illetve a szerződés
teljesítése érdekében az Adatkezelő munkavállalója fel tudja venni a kapcsolatot a partnerrel
vagy annak kijelölt munkavállalójával.
• amennyiben a szerződést az Adatkezelő természetes személlyel köti, úgy a GDPR 6. cikk (1)
b) pontjával összhangban maga szerződés, amely teljesítéséhez az adatok kezelése
szükséges.
4. A jogos érdeken alapuló adatkezelés indokolása:
A szerződés teljesítése azt igényli, hogy a szerződő felek jelöljenek ki olyan kapcsolattartókat és
munkavállalókat, akik közreműködnek a szerződés teljesítésében. Ez szükségessé teszi bizonyos
személyes adatok közlését, amely ésszerű elvárás is az üzleti élet szerződéses kapcsolataiban, és
nem gyakorol jelentős hatást a kijelölt munkavállalók, kapcsolattartók magánszférájára.
5. Kezelt személyes adatok: név, pozíció, telefonszám, e-mail cím, amennyiben a szerződésben az
adatalany maga is szerződő fél, úgy a számlázási, fizetési adatai (pl.: szerződés ellenértéke, számla
adatok).
6. Az adatok kezelésének célja:
Az üzleti kapcsolat létesítése, a szerződések megfelelő teljesítése. Ebből a célból az Adatkezelő az
üzleti partnernek illetve munkavállalójának, kapcsolattartójának nevét, pozícióját, e-mail címét és
telefonszámát kezeli. Az üzleti partner, illetve annak kapcsolattartója vagy más munkavállalója
jogosult megismerni azt, hogy az Adatkezelő kit tart nyilván kapcsolattartóként, illetve kérheti az
adatok helyesbítését, törlését. Emellett az üzleti partnernek lehetősége van új kapcsolattartót is
megadni.
7. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat
ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói
ismerhetik meg. Az adatfeldolgozókkal az Adatkezelő - amennyiben szükséges - a GDPR 28.
cikke szerinti adatfeldolgozási szerződést köt.
8. Az Adatkezelő vállalja, hogy a kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megfelelő technikai
és szervezési intézkedéseket hajtott végre, és a személyes adatok biztonságáról a GDPR 32.
cikkében meghatározottak szerint gondoskodik.
9. Az adatok megőrzésének ideje
Adatkezelő a szerződésben szereplő személyes adatokat a szerződéses jogviszony megszűnését
követően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 (nyolc) évig olvasható
formában megőrzi, figyelemmel arra, hogy a közzétételi határidő az üzleti év utolsó napját követő
5. hónap utolsó napja. Jogviták és hatósági ellenőrzések esetén Adatkezelők, illetve az eljáró
hatóságok, bíróság (amennyiben az általuk történő adatkezelésre jogszabály egyebet elő nem ír) az
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adatokat a követelés elévülésének napjáig a tartozás behajtása, illetőleg a jogvita megfelelő
lezárása érdekében jogosultak kezelni.
10. Az érintettek jogai:
Az érintettnek
a) joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely a személyes
adatainak kezelésével kapcsolatos (így különösen a személyes adatai kezelésének céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek köréről, az adatkezelés
időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az adatkezeléssel
kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire vonatkozó főbb jogszabályi helyekről),
b) kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
c) joga van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése automatizált
módon történik), valamint
d) a törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, illetve
e) joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530
Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve jogorvoslatért bírósághoz fordulni.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Érintett választása
szerint – az Érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Amennyiben az Érintett külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti Hatósághoz is
benyújthatja panaszát.
Kérjük, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és
a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg az Adatkezelőt!
11. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
Bayer Hungária Kft.
Postacím: 1123 Budapest Alkotás út 50.
E-mail: adatvedelem@bayer.com
Telefon: +36 1 487 4281
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