
Tájékoztatás:
-----------------------

AZ OLDALON MEGTALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK MÁS FORMÁBAN VALÓ 
MEGJELENÍTÉSÉT nem engedélyezzük, csak előzetes írásbeli beleegyezésünk alapján, 
forrásmegjelöléssel.

Ezennel nyilatkozunk arról, hogy az info@primolasoft.hu valamint a primolasoft@t-online.hu a 
Primola Bt. magánszemély tagjainak MAGÁNLEVELEZÉSRE használt email címei, melyeket 
magánszemély tulajdonát képező domain(ek)ről delegáltak. Ezen email címekre 
reklámanyagot, ajánlatot, javaslatot, ezek küldéséhez engedélykérő levelet küldeni a címzett 
előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül törvénybe (2001. évi CVIII. törvény és az azt 
módosító 2005. évi CLXXI. törvény) ütköző cselekedet, melyet minden esetben bejelentünk a 
küldő Internet szolgáltatójának (kérve, hogy töröljék a hozzáférését), a mindenkori Nemzeti 
Hírközlési Hatóságnak (vagy jogutódjának) és az adatvédelmi biztosnak (jogutódjának), 
valamint ha szükséges akkor a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnek! Ezzel együtt értesítjük a 
különféle spamcop szolgáltatókat is. Tömeges jogsértésre utaló magatartás észlelése esetén 
az annak kivizsgálására jogosult hatóságot is értesítjük.

Fenti tilalom alóli kivételek:

- a cłmzettel történt előzetes egyeztetés alapján küldött bármely dokumentum
- hatósági és kamarai szervezetek értesítései
- nonprofit szervezetek küldeményei
- a Primola Bt. -cégnyilvántartásban bejegyzett- tevékenységével kapcsolatos, -az 
ügyvezetőnek címzett- célzott érdeklődés, megrendelés

Az info@primolasoft.hu valamint a primolasoft@t-online.hu előzetes engedélyünk nélkül NEM 
haszálható nem kizárólagosan: levelezési listán feltüntetésre, tömegesen küldött levelek 
címében, stb...

Jogsértés esetén nem vizsgáljuk, hogy az info@primolasoft.hu valamint a primolasoft@t-
online.hu milyen címnek látszik a küldő, mint spammer felől. Úgyszintén nem vizsgáljuk a 
közvetlen feladót, ha az nem egyezik meg a küldemény tartalmában fellelhető céggel, 
(szervezettel, magánszeméllyel). A vizsgálat minden esetben a tartalomban fellelhető céggel, 
(szervezettel, magánszeméllyel) szemben helyeződik folyamatba.

Jogsértés esetén az egyedi célzott eljárás:

Felszólítjuk a tartalom alapján azonosítható küldőt, téjékoztasson arról, hogy milyen eredetű 
címlista, és milyen felhatalmazás alapján küldte/küldette kéretlen, tolakodó levelét.
Egyben felszólítjuk, hogy büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozzon arról, hogy 
címlistájáról fent megjelölt email címeinket -véglegesen és visszavonhatatlanul- törölte. A 
téjékoztatás elmulasztása jogsértő, és -egyedi döntésünktől függő- jogkövetkezményeket 
vonhat maga után.
Amennyiben jelzett email címeinkre a jövőben külön -egyedileg címzett- felszólításunk 
ellenére kéretlen, tolakodó levelet, vagy bármilyen egyéb dokumentumot küld/küldet, azt -
előre megfontolt szándékkal elkövetett- súlyos jogsértésként fogjuk kezelni, és -további 
előzetes értesítését mellőzve- a 2001. évi CVIII. törvény és az azt módosító 2005. évi CLXXI. 
törvény, továbbá a 2011. évi CXII. tv., a 2012. évi C. tv., valamint a 2009. évi CXX. tv. 
vonatkozó törvényhelyeiben kötelezve és felhatalmazva, hatóság előtti eljárást fogunk 
kezdeményezni, illetve -ha a küldemény egyedi, kifejezetten cégünknek szánt célzott 
ajánlattételnek minősíthető, vagy tartalma hamisan azt a látszatot kelti, hogy a mi előzetes 
érdeklődésünkre, illetve megrendelésünkre küldték válaszként- a küldő valódisága, -
esetlegesen- cégszerűsége, küldési jogosultsága, az ajánlott termék/szolgáltatás minősége, 
stb.. tárgyában történt -kényszerű- munkavégzésünk (beleértve de nem kizárólagosan: az 
esetlegesen bekért hatósági dokumentumok, vizsgálatok, stb..) díját a küldőre terheljük, és 
megvizsgáljuk egyéb, nem vagyoni kártérítési igény benyújtásának lehetőségét.

Bárki, aki felhasználja az info@primolasoft.hu valamint a primolasoft@t-online.hu MAGÁN 
email címet kéretlen reklám, vagy bármilyen egyéb ajánlat, javaslat küldésére, az 
automatikusan egyetért a fent leírtakkal és kijelenti, hogy rendelkezik a reklám (ajánlat, 



javaslat) küldésre felhatalmazó engedéllyel/joggal. Ha ez nem teljesül, akkor önként aláveti 
magát a fent jelzett egyedi célzott jogsérelmi eljárásnak, ezügyben senki felé semmilyen 
eljárást nem indít, semmilyen követeléssel, elvárással nem él, a felmerült ÖSSZES 
költségeket, díjakat, az esetleges kárt (nem kizárólagosan: vagyoni, nem vagyoni kár, 
perköltség stb.) megtéríti. A kéretlen reklám (ajánlat, javaslat) küldője továbbá kijelenti, hogy 
tud olvasni, a fentieket elolvasta, megértette, és mint akaratával mindenben megegyezőt 
elfogadja.
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