REGISZTRÁCIÓS LAP VÁLLALKOZÓK (JOGI SZEMÉLYEK) ÉS KÖZREMŰKÖDŐJÜK
RÉSZÉRE
melynek kitöltésével és aláírásával a nyilatkozatot tevő vállalkozó (vállalkozás képviselője) és a vállalkozással szerződéses kapcsolatban álló közreműködő, mint vásárló,
és mint értékesítésben résztvevő regisztrált személy csatlakozik a Móksha Gyógyír Zrt. értékesítési rendszeréhez. E regisztrációs lap háromoldalú aláírásával szerződéses
kapcsolat jön létre a Móksha Gyógyír Zrt. és a vállalkozás, a Móksha Gyógyír Zrt.. és a regisztrált személy, továbbá a vállalkozás és a regisztrált személy között is.

4 példányba kérjük postai úton megküldeni:

Móksha Gyógyír Zrt.

Postázási cím: 9401 Sopron, Postafiók: 91.

Vállalkozás neve, székhelye: .......................................................................................................................................................................
Adószáma: ....................................................... Képviselője ......................................................................................................................
Regisztrált ajánló (közreműködő) neve (leánykori név is):..........................................................................................................................
Lakcíme (irányítószám, helység, utca, házszám): ......................................................................................................................................
Telefonszáma: .................................................... e-mail címe: ................................................................... Skype: .................................
1.) Ez a regisztrációs lap (egyben adott esetre szóló megbízási szerződés) a Móksha Gyógyír Zrt. által forgalmazott termék (termékek) vásárlójának és az értékesítésben
közreműködő személyek adatainak rögzítésére szolgál. 2.) A regisztrációs lap aláírására azzal egyidejűleg kerül sor, hogy a magánszemély vagy a regisztrált vállalkozás,
illetve a közreműködője bejelentette és most írásban is megerősíti, hogy a Móksha Gyógyír Zrt. értékesítési szabályzatában és Etikai Kódexében foglalt feltételek szerint
kíván terméket vásárolni, illetve az értékesítésben közreműködni. 3.) A regisztrált magánszemély vagy a regisztrált vállalkozás, illetve a közreműködője kijelenti, hogy
a Móksha Gyógyír Zrt. Értékesítési Szabályzatát és az Etikai Kódexet megismerte, azok rendelkezéseit kifejezetten elfogadja és az abban foglaltak betartására
kötelezettséget vállal. Erre való tekintettel a regisztrált magánszemély vagy a regisztrált vállalkozás, illetve a közreműködője kijelenti, hogy a Móksha Gyógyír Zrt.
Értékesítési Szabályzatát és az Etikai Kódexe a jelen szerződés részévé vált. A regisztrált magánszemély vagy regisztrált vállalkozás, illetve a közreműködője kifejezetten
elfogadja azt, hogy a Móksha Gyógyír Zrt. az Értékesítési Szabályzatot és az Etikai Kódexet jogosult egyoldalúan módosítani, mely módosítások jelen szerződésre is
kiterjednek. Ezen módosításokat jogukban áll visszautasítani azonban ebben az esetben a Móksha Gyógyír Zrt. jogosult a jelen megállapodást azonnali hatállyal
felmondani. 4.) Jelen regisztrációs lap aláírásával egyidejűleg a jutalékra jogosult jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság – regisztrált ajánló
- vállalkozás a Móksha Gyógyír Zrt. működési szabályzatának rendelkezéseit, különösen annak 16. pontja második és harmadik bekezdéseiben foglalt számlakibocsátás
feltételeiről és módjáról szóló rendelkezéseket kifejezetten elfogadja és az abban foglaltak betartására kötelezettséget vállal. Aláhúzással kiválasztandó a számla küldés
formátuma.
Postai úton

Elektronikus úton

1., A regisztrációt követően: a.) A Móksha Gyógyír Zrt. a regisztrált ajánlót folyamatosan tájékoztatja a forgalmazott termék (termékek) jellemzőiről, a vásárlás
lehetőségéről, annak feltételeiről. b.) A regisztrált ajánló lehetőséget kap arra, hogy amennyiben az értékesítésben, mint megbízott részt vesz ajánlói-propaganda
tevékenységével, akkor a Móksha Gyógyír Zrt., mint megbízó működési szabályzatában foglaltak szerint, a szabályzatban foglalt egyéb feltételeket is betartva, az
értékesítési feltételekben foglaltak szerint jutalékban (megbízási díjban) részesüljön. c.) A regisztrált ajánló tudomásul veszi, hogy a Móksha Gyógyír Zrt. személyes
adatait bizalmasan kezeli, azokat a 2. pontban megjelölteken kívül sem egyéni, sem csoportos információként más célra nem használhatja fel. d.) A regisztrált ajánló
bármikor egyoldalú, írásos nyilatkozattal kérheti, hogy őt a Móksha Gyógyír Zrt. a regisztráltak névsorából törölje.
2., Tájékoztatás és személyes adatokhoz való hozzáférés:
a.) A jelen regisztrációs lapon megadott személyes adatok kezelője (adatkezelő) az Móksha Gyógyír Zrt. (székhely: Csomád Szt. István u 5, cégjegyzékszám: 13 10 041426,
képviselője: Tarjányi Zsolt, elérhetősége: +36703290453);
b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja az, hogy az érintett, az Móksha Gyógyír Zrt., a Működési Szabályzatában és Etikai Kódexében foglalt feltételek szerint
vásárolhassa meg az Móksha Gyógyír Zrt. által forgalmazott terméket és, az értékesítésben közreműködhessen. A jelen regisztráció során megadott adatok az érintett
és az Móksha Gyógyír Zrt. között létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges, valamint a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez – regisztráció – szükséges. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulásán (2016/679 EU Parlament és Tanácsi rendelet 6 cikk a) pont, DSG 2000, § 8.
(1) 2.) és a szerződés teljesítésén, valamint a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételén (2016/679 EU Parlament és Tanácsi
rendelet 6 cikk b) pont, DSG 2000, § 8. (1) 4 und (3) 4.) alapszik;
c) az érintett személyes adatait az Móksha Gyógyír Zrt. addig tárolja, ameddig az érintett az Móksha Gyógyír Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban áll;
d) az érintett kérelmezheti, az Móksha Gyógyír Zrt.-től a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz. Ezt azt jelenti, hogy az érintett jogosult arra, hogy a
rá vonatkozó, általa az Móksha Gyógyír Zrt. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Móksha Gyógyír Zrt.;

e) az érintett bármely időpontban élhet a jelen regisztráció során megadott adatai tekintetében a visszavonás jogával, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
f) a jelen regisztráció során a személyes adat szolgáltatása, az Móksha Gyógyír Zrt és az érintett közötti szerződés megkötése, az online regisztrációban megjelenített
információk elfogadásával létre jön.
1.1, A regisztrált ajánló tudomásul veszik, hogy a Móksha Gyógyír Zrt. jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, indokolás nélkül, bármikor törölni a regisztrált ajánlót
és ezzel közte és a Móksha Gyógyír Zrt. között létrejött szerződés is megszűnik. e.) A Móksha Gyógyír Zrt. regisztrációs rendszerébe történő felvétel érvényességéhez
az szükséges, hogy a Zrt. képviselője a jelentkezést elfogadja és ezt a tényt ezen regisztrációs lap záradékaként aláírásával, az aláírás dátumának és a regisztrációs
számnak a feltüntetésével igazolja. f.) A regisztrációt kérő személy, majd ajánló tudomásul veszi, hogy a Móksha Gyógyír Zrt. a regisztráció lehetőségét bármikor
megtagadhatja, illetve a regisztráció folyamatát felfüggesztheti vagy – saját szakmai és üzleti szempontjaira tekintettel – a regisztrációs rendszert megszüntetheti.
Az étrend-kiegészítők nem gyógyszerek, nem rendelkeznek gyógyhatással, nem alkalmasak betegségek kezelésére sem a megelőzésére. Az étrend-kiegészítők
élelmiszerek, így a jelölésükre (címke feliratok, a címkén, csomagoláson található bármely jel, ábra stb.) és reklámozásukra az élelmiszereknél megfogalmazott általános
előírásokat kell alkalmazni. Ennek megfelelően a termékek jelölése, megjelenítése és hirdetése nem állíthatja, vagy sugallhatja, hogy az étrend-kiegészítő betegségek
megelőzésére, kezelésére alkalmas, vagy ilyen tulajdonsága van. A Móksha Gyógyír Zrt. mint gyártó és forgalmazó nem vállal jogi és gazdasági felelősséget a termékét
forgalmazó gazdasági társaságok, magánszemélyek állításaiért, kiírt, bárhol megjelenített terméktapasztalataiért, véleményéért.
Kérjük a szolgáltatók és forgalmazók leírásainak és reklámjainak olvasásakor, ezt vegyék figyelembe!
Web-áruházunk nem foglalkozik tanácsadással, gyógyítással, probléma megoldással. Amennyiben termékeinket gyógyászati céllal kívánja felhasználni, úgy előtte
kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. Minden esetben figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán lévő, illetve a termékhez mellékelt tájékoztatót!

REGISZTRÁCIÓS LAP VÁLLALKOZÓK (JOGI SZEMÉLYEK) ÉS KÖZREMŰKÖDŐJÜK
RÉSZÉRE
Figyelem! Nem tekinthetők bizonyítéknak a Moksa Cseppekkel kapcsolatos pozitív terméktapasztalatok, a betegektől és kezelőorvosaiktól származó vélemények. Az
emberi szervezetre gyakorolt esetleges kedvező hatás szintén nem azonosítható a gyógyhatással. Mivel minden ember szervezete más, ezért eltérően reagálnak a
Moksa Cseppek szedésére. Az étrend kiegészítők nem gyógyszerek, gyógyhatásuk nincs, ezért az ebből eredő állításokért felelősséget nem vállalunk. A weboldalon
szereplő kedvező hatások, pozitív visszajelzések kizárólag a Moksa Cseppeket szedő és használó fogyasztók véleményei, tapasztalatai alapján kerültek feltüntetésre.

A vállalkozás képviselője és a regisztrált ajánló tölti ki
Alulírottak kérjük, hogy a Móksha Gyógyír Zrt. regisztrációs kérelmünket fogadja el és a regisztráció tényét e regisztrációs lap
másolatának aláírásával igazolja vissza részemre (online feltöltéssel). Alulírott Regisztrált ajánló nyilatkozom, hogy annak a
személynek a neve és regisztrációs száma, akitől a regisztráció lehetőségéről tájékoztatást kaptam az alábbi:
Vezető ajánlóm neve: ...................................................................... Regisztrációs száma: .................................................
Regisztrációm kelte: . ....................................................................... Aláírás a vállalkozás részéről: ...........................................
Aláírás regisztrált ajánló (közreműködő) részéről: ..................................................................................................................................
A Móksha Gyógyír Zrt. tölti ki
A Móksha Gyógyír Zrt. képviselője igazolja, hogy a regisztráció megtörtént, a regisztrált ajánló vásárlásra, és / vagy mint megbízott
piacszervező tevékenységre jogosult.
A regisztrált ajánló regisztrációs száma: .......................................................... Kelt: ...............................................................................
................................................................
Aláírás Móksha Gyógyír Zrt.

