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FELTÉTELEK

TERMS AND CONDITIONS

Vásárlási feltételek

Terms of purchase

Az alábbi dokumentum DO3D Innovations
Kft. által működtetett webáruházban
történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza.
Ön a megrendelésének jóváhagyásával a
távollevők közötti szerződéskötésre
vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi
szerződést elfogadja, ezért kérjük,
rendelésének véglegesítése előtt
feltétlenül OLVASSA EL!

The following document contains the legal
terms and conditions of purchase in the
webshop operated by DO3D Innovations Ltd. By
endorsing your order, you agree to the
following contract under the law on distance
contracting, so please READ OUT before
finalizing your order.

A rendelés elküldésével létrejön a szerződés,
amelyben a DO3D Innovations Kft., továbbiakban
Eladó, a megrendelést elküldő, továbbiakban a
Vásárló között jön létre, magyar nyelven. Az
adásvételi szerződést a írásban megkötött, magyar
nyelven létrejött szerződésnek tekinti, amelyet
rendelésszámon iktat. Ez a rendszerben
megtalálható lesz a későbbiekben is, kivétel azok a
rendelések, amelyektől még a teljesítés előtt
elállnak. Ezeket töröljük rendszerünkből, később
nem találhatóak meg.

A webáruházuban Ön regisztráció nélkül is
tájékozódhat a termékekről és árakról.
Az áruház felépítése olyan, hogy Ön minél
egyszerűbben megtalálhassa és
megvásárolhassa a keresett terméket.

By submitting the order, a contract will be
concluded in which DO3D Innovations Ltd.,
hereinafter Seller, is sending the order and will
be created between the Buyer in Hungarian
language. The sales contract is considered as a
contract concluded in writing in Hungarian
language, which is placed on the order number.
This will be included in the system later, except
for those orders that will be canceled before
delivery. These will be deleted from our system
and can not be found later.
You can also check out the products and prices
without registering at the web store.
The store structure is designed to make it easier
for you to find and buy the product you are
looking for.

Megrendeléshez elengedhetetlen a
regisztráció, valamint a számlázáshoz és a
szállításhoz szükséges adatok pontos
megadása.

For ordering, it is indispensable to enter the
details of the registration as well as the billing
and delivery information.

Amennyiben Ön regisztrált felhasználó, úgy a
későbbiekben már csak be kell jelentkeznie a
vásárláshoz, e-mail címének és jelszavának
megadásával. Az azonosítók megadásával
adataihoz bármikor hozzáférhet és
módosíthatja ezeket. Amennyiben jelszavát
elfelejtené, úgy e-mail címe megadásával új
jelszót kérhet, melyet e-mailben küld meg
automatikusan a rendszer.

If you are a registered user, you will only need
to sign in to your purchase, email address and
password later entering. By entering identifiers,
you can access and modify them at any time. If
you forget your password, you can request a
new password by entering your email address
and sending it by email automatically.

Megrendelés esetén a szerződés tárgya a
DO3D Innovations Kft. internetes áruházában
található valamennyi árucikk. A vásárolt áruk
jellemzői az adott árucikkhez tartozó
termékleírásból tudható meg. A termékleírások
a gyártók által rendelkezésre bocsátott adatok
alapján készültek.
Megvásárolható termékek,
szolgáltatások köre: fogászati 3D
nyomtatók, 3D nyomtató
alapanyagok, valamint a nyomtató
cserélhető alkatrésze.
A termékek ára nettó ár, ami nem
tartalmazza az általános forgalmi adót,
valamint a szállítási díjat. Csomagolási
költséget nem számolunk fel.

When ordering, the subject of the contract is
all items in the online store of DO3D
Innovations Kft. The characteristics of the
goods purchased can be traced back to the
product description for the particular article.
Product descriptions are based on data
provided by manufacturers.

Purchasable Products and Services: Dental
3D Printers, 3D Printer Supplies and
Replaceable Printer Parts. The price of the
products is a net price, which does not
include the sales tax and the shipping fee.
We do not charge packing costs.

A rendelés menete

The process of the order

A termékeket a mindenkori aktuális ár
mellett található kosárra kattintva
helyezheti el bevásárló
kocsijába.Amennyiben szeretne további
terméket kosárba helyezni, válassza a
'Vásárlás folytatása ' gombot. Ha nem
szeretne további terméket vásárolni,
ellenorizze a megvásárolni kívánt termék
darabszámát. A 'töröl' gombra kattintva
törölheti a kosár tartalmát.

You can place your items in the shopping
cart by clicking the basket next to the current
price. If you would like to add more items to
your cart, select 'Continue Shopping'. If you
do not want to buy more products, check the
number of products you want to buy. Click
the 'delete' button to clear the basket
content. The shopping cart will also save the
items placed in the basket and will remain
there until the order has been sent.

A bevásárlókosár kilépés esetén is elmenti a
kosárba rakott termékeket és mindaddig ott is
marad, míg a rendelés el nincs küldve.

The shopping cart will also save the items
placed in the basket and will remain there until
the order has been sent.

A kosárban található termék mennyisége
átírással és a "Frissítés" gomb
megnyomásával változtatható meg.
Megrendelés folytatásakor a "Tovább a
megrendeléshez" feliratú gombra kattintva
jut el a kiszállítási adatok megadásához. (az
oldalon a megrendelés véglegesítéséhez
minden új vásárlónak regiszrálnia kell,
visszatérő vásárlóinknak pedig be kell
lépniük)

The amount of product in the basket can be
changed by translating and pressing the
"Update" button. When you continue your
order, you click the button labeled "Continue to
order" to get delivery details. (all new
customers have to register on the page to
finalize the order and our return customers
must sign up)

A kiszállítási adatokat minden esetben kötelező
pontosan kitölteni. A termékeket
szállítmányozó cég viszi ki, ezért érdemes azt a
postázási címet megadni, ahol napközben
elérhető. Ha nem tudja senki átvenni a
csomagot, a szállítmányozó cég saját eljárási
procedúrájának megfelelően további kísérletet
tesz a termék kézbesítésére vagy értesíti a
feladót a sikertelen kézbesítésről.
Megrendelését a kiszállítási adatok beírása után
a 'Megrendel' gombbal tudja véglegesíteni.

In all cases, delivery data must be filled in
exactly. The products are shipped by a freight
forwarder, so it is worth giving the mailing
address that is available during the day. If
nobody can take over the package, the freight
forwarding company will continue to try to
deliver the product or notify the sender of the
failed delivery in accordance with its own
procedural procedure.

You can finalize your order with the 'Order'
button after entering the delivery data.

Ezt követően rendszerünk automatikus
visszaigazolást küld Önnek a megadott e-mail
címre, a rendszerbe történő felvételét
igazolva, hogy rendelése megérkezett.
(Amennyiben nem, vagy hibás e-mail címet
ad meg, az automatikus visszaigazolást nem
kapja meg.)

After that, our system will send you an
automatic confirmation of the email address
you entered, affirming your order has been
received.
(If you do not enter a wrong or wrong email
address, you will not receive the automatic
confirmation.)

A megrendelés beérkezése után pár napon
belül megkezdődik a rendelés feldolgozása.A
feldolgozást követően a regisztrációkor
elküldött e-mail címre küldjük az utaláshoz
szükséges adatokat. Postaköltség a vásárolt
termékek mennyiségétől, valamint a
kiszállítási cím pontos földrajzi helyétől függ,
amit az alábbi információk tartalmazzák. A
pénz beérkezését, majd a termék elkészültét
követően postázásra kerülnek a termékek.
Ilyenkor a rendelésről ismét megy egy
rendszerüzenet "Postázva" felirattal.

The processing of the order will commence
within a few days after the receipt of the order.
After processing, we will send the necessary
information to the e-mail address sent at
registration. Postage costs depend on the
amount of products purchased and the exact
geographical location of the delivery address,
which is contained in the following information.
The goods will be mailed to the receipt of the
money and after the product is ready. In this
case, a system message is returned with the
order "Posted".

Az adabeviteli hibák javításának
lehetőségei

Possibilities to Improve Admission Errors

A megrendelés elküldését megelőzően az
adatokat megváltoztathatják, a rendelés
elküldését követően a rendelésszámra
hivatkozva már csak e-mailben, az
info@voxeltek.com e-mail címen kérhetik.
A rendelés módosítását vagy törlését.Ennek
tudomásulvételét a DO3D Innovations Kft. emailben visszaigazolja.

Before submitting an order, you can change the
data, after the order has been sent by e-mail to
info@voxeltek.com by referring to the order
number.

To modify or cancel the order. DO3D
Innovations Kft. Acknowledges this
acknowledgment by e-mail.

Fizetési módok, szállítás

Payment methods, delivery

A termékeket szállítmányozó cég szállítja,
a postaköltségeket minden esetben a
megrendelt termékek mennyiségétől és a
kiszállítási cím pontos földrajzi helyétől
függően kerül kiszámításra.

The products are shipped by a freight
forwarder, and the shipping costs will always be
calculated depending on the quantity of
products ordered and the exact geographical
location of the delivery address.

Csomagolási költséget nem számolunk fel.
1.Banki utalás proforma számla alapján
Számlaszámot és pontos utalandó összeget a
postaköltséggel egyénileg fogjuk megküldeni emailben!
2.Személyes átvétel: ebben az esetben nincs
postaköltség. A megrendelt termékek
előzetes egyeztetés alapján személyesen is
átvehetők budapesti vagy szegedi helyszínen,
melynek pontos helyszínéről e-mailben
küldünk értesítést a csomag összekészítését
követően.
Szállítás: A vállalat mindent megtesz annak
érdekében, hogy a beérkezett megrendelések a
lehető legrövidebb időn belül feladásra
kerüljenek, amennyiben minden szükséges
eszköz rendelkezésre áll.
Rendeléssel
kapcsolatos
információk:
amennyiben a rendelés módosítását, ill. pótlását
kéri, kérjük újabb rendelés leadását, ill. a
változással kapcsolatban az info@voxeltek.com
e-mail címre is írhat, ill. a +36/70 40-80-076 -ös
telefonszámon is jelezheti módosítását.

We do not charge packing costs.
1.Bank reference based on proforma invoice
The invoice number and the exact amount to be
paid will be emailed to you with the postage.
2.Personal acceptance: in this case there is no
postage. The ordered products can be picked up
personally in Budapest or Szeged on a prearranged basis, and we will send you an e-mail
notification of the exact location of the package
after the package has been assembled.
Delivery: The company will do its utmost to
ensure that all orders received are shipped as
soon as possible, provided all the necessary
tools are available.
Ordering Information: In case of modification or
modification of the order, please make a new
order, you can also write to info@voxeltek.com
or send an e-mail address to the change. you
can also make a change to phone number
+36/70 40-80-076.

Megrendelés módosítása

Change order

Ha már beküldött egy
megrendelést, de módosítana rajta
vagy lemondaná, akkor egy e-mail

If you have already submitted an order, but you
will change or cancel it, you will receive an email (info@voxeltek.com), you can do so.

(info@voxeltek.com) küldésével
megteheti azt.

Elállási jog

Right of withdrawal

A DO3D Innovations Kft. webáruháza etikusan
és törvényesen a Vásárlók érdekeit szem előtt
tartva a 45/2014. (II.26) Korm. rendeletben
foglaltak szerint jár el. Az elállási jog azt jelenti,
hogy az interneten megkötött szerződéstől
jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan
visszaléphet és a termék visszaküldése esetén (
a megrendelőt terheli a visszaküldés költsége)
követelhetjük a kereskedőtől az általunk
kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog
kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt
lehetősége a termék megvizsgálására,
kipróbálására, illetve üzembe helyezésére. A
szerződéstől való elállás esetén a megrendelő
nem köteles az eladó kérésére magyarázatot
adni az elállás okára. Tehát a szerződésnek
megfelelő, hibátlanul működő és a
rendeltetésszerű használatra alkalmas termék
esetén is gyakorolhatja elállási jogát.Az elállási
jog a személyesen átvett árukra, ill. a
használatba vett termékek esetére is
vonatkozik.

The webshop of DO3D Innovations Kft. Is
ethically and legally compliant with the interests
of Customers in the 45/2014. (II.26)
Government Decree. Right of withdrawal means
that you can unilaterally withdraw from a
contract concluded on the internet and, when
returning the product (the customer is liable for
the return cost), may demand reimbursement
from the merchant of the amount paid by us.
The right of withdrawal compensates for the
fact that it was not before the purchase the
ability to examine, test, and commission the
product. Upon termination of the contract, the
customer shall not be obliged to explain the
cause of the cancellation at the request of the
seller. You can also exercise your right of
withdrawal in accordance with the contract,
which is flawlessly operating and may be used
for the intended use. The right of withdrawal for
goods received in person and / also applies to
products used.

A megrendelő a szerződéstől 14 napon belül
indokolás nélkül elállhat.Az írásban történő
elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot
14 napon belül elküldeni. A megrendelő az
elállás jogát attól a naptól kezdve
gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az
értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett
összeget haladéktalanul, de legkésőbb az
elállást követő harminc napon belül
visszatéríteni.Az elállási jog gyakorlása esetén a
fogyasztót kizárólag a termék
visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült
költségek terhelik, a szállítási költséget és a
bankkártyás fizetés esetén keletkezett
tranzakciós költséget a szolgáltató viseli.

The customer can withdraw from the contract
within 14 days without reasoning. In case of
cancellation in writing, it is sufficient to send the
withdrawal statement within 14 days. The
customer may exercise the right of withdrawal
from the day when the goods were taken over.
The seller is obliged to refund the amount paid
by the customer immediately but not later than
thirty days after the withdrawal. In exercising
the right of withdrawal, the consumer is only
charged for the return of the product, the
transport costs and the transaction costs
incurred in the payment of credit card payments
are borne by the service provider.

Elállás esetén a fogyasztót kizárólag a termék
visszaküldésének költsége terheli. Az eladó
azonban követelheti az áru nem
rendeltetésszerű használatából eredő
kárának megtérítését.Az elállási jog
gyakorolható a termék használatbavételével,
ill. személyes átvételnél is. Ha az elállási jog
alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan,
újra eladható állapotban, akkor a
megrendelő kártérítésre kötelezett,
amennyiben az áru állapotának romlását,
tönkremenését, vagy visszaadásának
másmilyen ellehetetlenülését szándékosan
vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a
kézbesítést végző személy (postai kézbesítő)
jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan
sérült, és a sérülés az áru átvételét
megelőzően keletkezett, a termék
visszavételét, az értékesítés törlését azonnal
biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést,
tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során
az átadó-átvevő közötti tényállási
jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia!
Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért
felelősséget vállalni nem tudunk!

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó
45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szövegét
letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság honlapjáról.

Javasoljuk, hogy a termék csomagolását
óvatosan bontsa fel és azt őrizze meg a
számlával vagy a nyugtával és ha van,
egyéb okmányokkal együtt az elállási
határidő lejártáig.

In the case of a withdrawal, the consumer is
only liable for the return of the product.
However, the seller may demand the goods
not The right of withdrawal may be
exercised with the use of the product or
with the use of the product. even for
personal receipt. If the goods returned on
the basis of the right of withdrawal are not
impeccable and re-sold, then the customer
is liable for compensation if the
deterioration, loss or otherwise inability to
sell the goods has been deliberately or
negligently caused.
If the product is revealed during the
resolution in the presence of the person
performing the delivery (postal delivery), it
is proven to be damaged and the damage
occurred prior to receipt of the goods, the
product is taken back and the cancellation
of the sale is immediately provided. Any
injuries or lack of content must be included
in the factual report between the transferor
and the transferee during the delivery of the
mail!

We can not assume responsibility for
postponement of content or damage!
45/2014 on the exercise of the right of
withdrawal. (II.26.) On the website of the
National Consumer Protection Authority.

We advise you to carefully store the product
packaging and keep it with your invoice or
receipt and, if any, along with other documents,
until the deadline for withdrawal.

Szavatosság, reklamácó
A DO3D Innovations Kft. webáruháza az
eladott termékekre a jogszabályokban
rögzítettek szerinit garanciát vállal.
Amennyiben az átvett árucikk hibás vagy a
szállítás során megsérült, azt díjmentesen
kicseréljük. Amennyiben erre bármely okból
nincs lehetőség, a kifizetett vételárat
visszafizetjük.
Az eladó szavatossági és jótállási
felelősségére a Ptk-ban és a
19/2014.(IV.29.) NKM rendeletben
foglaltak az irányadóak.

Warranty, complaint
The DO3D Innovations Kft. Webshop for the
products sold is covered by the statutory serine
guarantee. If the item received is defective or
damaged during transport, it will be replaced
free of charge. If this is not possible for any
reason, the paid purchase price will be repaid.
The seller's warranty and warranty liability shall
be governed by the provisions of the Civil Code
and the NKM Decree 19/2014 (IV.29.).
In the case of a complaint please sign up at
+36/70 40-80-076 or at info@voxeltek.com.

Reklamáció esetén kérjük, jelentkezzen a
+36/70 40-80-076 telefonszámon vagy az
info@voxeltek.com e-mail címen.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Other enforcement options

Amennyiben fogyasztói jogvita
rendezésére a legnagyobb igyekezet
ellenére sincs kilátás, az alábbi
jogérvényesítési lehetőségekre van mód:

If there is no prospect of settling consumer
disputes despite the greatest effort, the
following enforcement possibilities are
available:

1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

1. Complaint with the Consumer Protection
Authority,

2. Békéltető Testület eljárásának
kezdeményezése. A Cégünk székhelye szerint
illetékes Békéltető

2. Initiating the Conciliation Body's Procedure.
The conciliator responsible for the seat of our
company

Testület: Komárom- Esztergom megyei
Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett
Békéltető Testület

Board: The Conciliation Body organized by
Komárom-Esztergom County Chamber of
Commerce and Industry

Címe: 2600 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: 06-34/513-010
Fax száma: 06-34/316-259
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Address: 2600 Tatabánya, Fő square 36.
Telephone number: 06-34 / 513-010
Fax Number: 06-34 / 316-259
E-mail address: bekeltetes@kemkik.hu

Adatmódosítás, adatvédelem

Data modification, data protection

Az Ön adatait a szerződés teljesítése és a
szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása
érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek
nem adjuk át. Adatainak kezelésekor az
Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

Your data will be stored for performance of the
contract and for the subsequent proof of the
terms of the contract. We will not pass your
information to third parties. When handling
your data, we will comply with the Privacy Act.

Vásárlás és regisztráció során meg kell
adnia személyes adatait, melyeket a
megrendelés pontos teljesítése érdekében
tároljuk. Módosítását e-mail-ban, az
info@voxeltek.com e-mail címen kérheti.

When purchasing and registering, you will need
to enter your personal information, which is
stored for order fulfillment. You can apply for an
e-mail by e-mail at info@voxeltek.com.

Adatait abban az esetben töröljük
rendszerünkből, ha a regisztrált e-mail címéről
az info@voxeltek.com címre küldött levélben
ezt kéri.
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH55302/2012

Your information will be deleted from our
system if you ask for it from the registered email
address at info@voxeltek.com.

Data Processing Registration Number: NAIH55302/2012

Tárhelyszolgáltató adatai:

Information about the resident's data:

ATW Internet KFT.

ATW Internet KFT.

1132, Budapest, Victor Hugo u. 11-15.
Tel: 06-1-6000289
E-mail cím: info@atw.co.hu

1132, Budapest, Victor Hugo street 11-15.
Tel: 06-1-6000289
E-mail address: info@atw.co.hu

ADATVÉDELEM

PRIVACY POLICY

1. Általános tudnivalók

1. General Information

A DO3D Innovations Kft. tiszteletben tartja az
internetes oldalt felkereső személyek személyes
adatokhoz fűződő jogait. Jelen iránymutatás
tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a DO3D
Innovations Kft. milyen információkat tart
nyilván, és azokat miként használja fel.
Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni
ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti
azok törlését a DO3D Innovations Kft.
nyilvántartásából. Az adatfelvétel,
adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
történik.

DO3D Innovations Ltd. respects the personal
data of the people who visit the website. This
guidance gives you information on what
information DO3D Innovations Ltd. records and
how it uses it. Learn how to verify the accuracy
of these data and how to request deletion from
DO3D Innovations Ltd.'s records. Data
collection, data processing and data usage are in
accordance with legal provisions.
This Statement does not apply to web pages
that can be accessed from the homepage of
DO3D Innovations Ltd. via hyperlinks.

Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon
internetes oldalakra, amelyek a DO3D
Innovations Kft. honlapjáról hiperlinkkel
érhetőek el.

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása,
felhasználása

2. Recording, processing and use of personal
data

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk,
amelyeket a látogató önkéntesen bocsát
rendelkezésünkre, illetve ehhez az
adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve
adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten
hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal
elfogadja az alábbi feltételeket is.

We only record personal information that is
voluntarily provided by the visitor, and the
visitor explicitly agrees to the data capture, data
processing, and data usage. In this case, the
visitor also accepts the following conditions.

A honlap meglátogatása során a DO3D
Innovations Kft. szervere bizonyos adatokat
automatikusan, rendszeradminisztrációs,
statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek
az adatok a látogató Internet-szolgáltatója,
néhány esetben a látogató IP-címe, a
szoftverböngész verziószáma, számítógépes
operációs rendszerének típusa, a weboldal,
ahonnan a DO3D Innovations Kft. honlapját
elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon
meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket
a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az
oldal látogatottságára lehet következtetni, az
adott gépekre lehet visszakövetkeztetni,
személyes adatok felhasználására nem kerül sor.
Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek
felhasználásra. Amennyiben a DO3D Innovations
Kft. az adatokat harmadik személy részére
továbbítja, akkor az a személyes adatok
védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően történik.

When visiting the site, the DO3D Innovations
Ltd. server stores certain data automatically for
system administration, statistical or security
reasons. These data are the visitor's Internet
service provider, in some cases the visitor's IP
address, the software version of the software,
the type of computer operating system, the
website from which DO3D Innovations Ltd.'s
website has been reached, the pages that were
visited on the website, , which are used to
access the website. From these data you can
deduce the visit of the site, it can be recaptured
on the machines, no personal data will be used.
The data will only be used anonymously. If
DO3D Innovations Ltd. transfers the data to a
third party, it will be in accordance with the
legal provisions on the protection of personal
data.

Amennyiben személyes adatokat bocsát a DO3D
Innovations Kft. rendelkezésére, akkor azokat a
törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ön
hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel,
és nem adjuk tovább harmadik személynek.
Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait
az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály,
hatóság, vagy bíróság elrendeli.

If you provide personal information to DO3D
Innovations Ltd., we will not use it beyond the
statutory limits or exceed your consent and will
not be sold to third parties. We will only
disclose your data without your consent if it is
ordered by law, authority or court.

Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást
ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így
bármikor információt szerezhet arról, hogy mely
adatokat tárolunk és miképp történik az
adatfelvétel, adatfeldolgozás, és
adatfelhasználás.

Any changes to this Statement will be made
public on this website. So you can always get
information about which data is stored and how
data capture, data processing, and data usage is
done.

3. Biztonság
A DO3D Innovations Kft. az Ön által szolgáltatott
adatokat biztonságosan őrzi, valamint
óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében
- tehát elvesztésének, illetéktelen
felhasználásának vagy módosításának
megakadályozása érdekében.

3. Protection
DO3D Innovations Ltd. keeps your data securely
and takes precautionary measures to protect
them - in order to prevent loss, unauthorized
use or modification.

4. Gyermekek személyes adatai

4. Personal information of children

A DO3D Innovations Kft.-nek nem áll
szándékában 14 éven aluli személyektől
személyes adatot kérni. Amennyiben 14 éven
aluli gyermek szülője vagy gyámja tudomást
szerez arról, hogy gyermeke adatokat juttatott
el a DO3D Innovations Kft.-nek, akkor ezen
adatok törlése érdekében a jelen használati
feltételek 6. pontjában felsorolt címek alatt
fordulhat a DO3D Innovations Kft.-hez. Ebben az
esetben a gyermek adatait azonnal töröljük a
nyilvántartásból.

DO3D Innovations Ltd. does not intend to
request personal information from persons
under the age of 14. If a parent or guardian of a
child under the age of 14 becomes aware of the
fact that your child has provided data to DO3D
Innovations Ltd., you may contact DO3D
Innovations Ltd. for the purposes of deleting
these data under the titles listed in section 6 of
these Terms of Use. In this case, the child's
information will be deleted from the register
immediately.

5. "Cookie-k"

5. "Cookies"

A honlap használatának megkönnyítése céljából
a DO3D Innovations Kft. anonim
látogatásazonosítót, ún. "cookie"-kat használ. A
"cookie-k" kisméretű adatok, melyek
ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön
számítógépének merevlemezére kerülnek az
oldal látogatásával, és amelyek az oldal
látogatásához szükségesek. Az általunk használt
"cookie-k" a látogató személyes adatainak
felismerésére nem alkalmasak. A legtöbb
böngészőprogram automatikusan elfogadja az
anonim látogatásazonosítókat. A
böngészőprogram beállításával azonban
kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését
a merevlemezre. A tárolt "cookie-kat" bármikor
eltávolíthatja gépéről oly módon, hogy törli az
átmeneti internet fájlokat.

To facilitate the use of this site, DO3D
Innovations Ltd. has an anonymous visitor ID,
uses cookies. "Cookies" are small data
temporarily downloaded from your browser to
your computer's hard drive by visiting the page
and required to visit the site. The "cookies" we
use are not suitable for recognizing the visitor's
personal data. Most browsers automatically
accept anonymous visitor IDs. However, setting
the browser may prevent the visit ID from being
installed on the hard disk. You can remove
stored "cookies" from your machine at any time
by deleting temporary Internet files.

6. Személyes adatainak módosítása és törlése
A rögzített adatokat a DO3D Innovations Kft.
törli a nyilvántartásából, amennyiben a
törvényes vagy más jogcímen történő
adattárolás feltételei már nem állnak fenn.
Természetesen Ön is bármikor kérheti
személyes adatainak törlését a nyilvántartásból.
Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor
visszavonja hozzájárulását személyes adatainak
felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre
nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha
személyes adataival kapcsolatban bármilyen
kérdése merülne fel, forduljon hozzánk levél
formájában (Liszkai Tamás, Budapest, 1116.
Fehérvári út 132-144.) vagy e-mailben
(info@voxeltek.com). Kérjük akkor is lépjen
kapcsolatba velünk, ha tudni szeretné, hogy
szerepelnek-e adatok Önnel kapcsolatban
nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek.
Igyekszünk azonnal eleget tenni kéréseinek.
Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a
DO3D Innovations Kft. milyen adatokat rögzített
Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli,
különös tekintettel a felhasználás céljára,
időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a
fenti címek valamelyikén keressen fel
bennünket.

6. Modify and delete your personal
information
The recorded data will be deleted from DO3D
Innovations Ltd., as long as the conditions for
data storage on a legal or other basis no longer
exist. Of course, you can always ask for your
personal information to be deleted from the
register. You also have the right to withdraw
your consent at any time to use or process your
personal information for the future. In these
cases, or if you have any questions about your
personal information, please contact us in the
form of a letter (Tamás Liszkai, Budapest, 1116.
Fehérvári Road 132-144.) Or by e-mail
(info@voxeltek.com). Please also contact us if
you want to know if there are any data
regarding you in our records, and if so, which
ones. We will try to meet your requests
immediately.
If you want to find out what kind of data the
DO3D Innovations Ltd. Has about you and how
you treat it, especially the purpose, duration
and legal basis of use, please contact us in one
of the above addresses.

7. Az adatkezelésért felelős:

7. Responsible for data handling:

DO3D Innovations Kft.
Liszkai Tamás (Budapest, 1116. Fehérvári út
132-144.)

DO3D Innovations Ltd.
Tamás Liszkai (Budapest, 1116. Fehérvári Road
132-144.)

