Péntech Solutions Kft.
Prémium Program
Promóciós közlemény és adatkezelési kiegészítés
A Péntech Solutions Kft. (székhely: 1125 Istenhegyi út 33c), (a továbbiakban úgy is, mint
„Szervező”) azzal a céllal, hogy meghatározott feltételeknek megfelelő Péntech felhasználók
kedvezményekben részesülhessenek, Prémium Programot (a továbbiakban úgy is, mint
„Program”) indít.
A Programban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Program
során szolgáltatott személyes adatok rögzítése az érintett kifejezett hozzájárulása alapján
történik, azokat a Szervező kizárólag saját marketingcéljaira használhatja fel, illetve a
kedvezmények érvényesítéséhez szükséges módon és mértékben átadhatja a szükséges
adatokat a kedvezményt biztosító partnerének vagy partnereinek (a továbbiakban úgy is, mint
„Partner”). Az adatkezelés során a Szervező maradéktalanul betartja az információs
önrendelkezési jogról szóló törvény előírásait (2011. évi CXII. törvény), az adatokat harmadik
személynek nem továbbítja, kivéve a Partnereket. A Programban való részvétel, és a
kedvezmények igénylése kifejezett hozzájárulásnak minősül, illetve jelen közlemény és az
abban foglalt rendelkezések (különös tekintettel az adatok tárolására, kezelésére és
továbbítására) elfogadását jelenti.
A Programban résztvevők a hozzájárulás megadása előtt jelen adatvédelmi szabályzat alapján
teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról és kezelésének módjáról. Amennyiben
a jelen szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok és a Szervező
adatvédelmi irányelvei vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, így különösen is az
Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Promóció leírása
Azon Péntech felhasználók, akik a Péntech platformjára, a pentech.hu-ra (a továbbiakban úgy
is, mint „Platform”) történt sikeres regisztrációt követő 21 naptári napon belül sikeres
faktoring igénylést adnak le a Platformon –azaz minden, a Platformon kért adatot legjobb
tudomásuk szerint megadnak, illetve dokumentumot feltöltenek, és a faktoring igényüket
érvényesen és hiánypótlás-mentesen beküldik – (a továbbiakban úgy is, mint Prémium
Ügyfél”) , az alábbi kedvezmény(ek)ben részesülhetnek.
1. Egy alkalmas, 30-45 perces személyreszóló élő (video) telefonos cash-flow konzultáció
a Péntech által biztosított pénzügyi szakértővel. A Szervező vállalja, hogy magasan
képzett, a témában jártas szakértőt biztosít, de minden ebből fakadó felelősséget kizár.
Az alkalom, illetve az ott elhangzottak nem minősülnek tanácsadásnak, sem a
Szervező, sem az adott szakértő nem vállal az elhangzottakért felelősséget, arra üzleti
vagy egyéb döntést alapítani kizárólag saját felelősségre lehet.
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2. Egy darab egy éves előfizetés a Riport Applications Kft QUiCK szolgáltatására (a
továbbiakban úgy is, mint „QUiCK”). A Prémium Ügyfél egy éven keresztül díjmentesen
jogosult használni a QUiCK költség- és számlanyilvántartó applikációt. A kupont a
vásárlás során lehet felhasználni. A QUiCK díjmentes trial időszak lejártát követően az
éves előfizetési lehetőség választandó, ahol a promóciós kupon érvényesítendő a
kedvezmény jóváírásának érdekében. A vásárlás díjmentes, mindamellett a bankkártya
adatokat szükséges megadni, viszont levonás semmilyen díjra nézve nem történik,
kártyaadatokat pedig nem tárol a QUiCK. A díjmentes előfizetés-kupont csak olyan
Prémium Ügyfelek vehetik igénybe, akik még nem QUiCK felhasználók. A QUiCK
kedvezmény érvényesítéséhez szükséges kupon a Szervező ügyfélszolgálatán
(sales@pentech.hu) igényelhető a Prémium Ügyfelek által. A QUiCK kedvezmény
érvényesítése érdekében Szervező az alábbi adatokat továbbíthatja a Riport
Applications Kft. részére:
- név
- cégnév
- e-mail cím
A kupon igénylése az adatok továbbításához való kifejezett hozzájárulásnak minősül. A
Riport Applications Kft. a saját adatkezelési tájékoztatója szerint, a jogszabályi
kereteken belül kezeli a tudomására hozott adatokat. Szervező pusztán az érvényes
kupon Prémium Ügyfél részére való továbbításáért felel, semmilyen formában és
mértékben nem felel a kupon beváltása során, vagy azt követően felmerült
problémá(k)ért, így különösen nem felel a QUiCK használatáért, vagy az abból eredő
esetleges kár(ok)ért. A QUiCK kupon nem átruházható, csak a Prémium Ügyfél által
felhasználható. Egy Prémium Ügyfél a Programban összesen egy kupont igényelhet,
illetve érvényesíthet.

A Prémium Ügyféllé válás nem jelent kötelezettséget a kedvezmények igénybevételére. A
Programban kedvezményre jogosult résztvevők kötelesek együttműködni annak érdekében,
hogy a kedvezmények részükre elszámolásra kerülhessenek. Ha ezen együttműködési
kötelezettségének valamely résztvevő nem tesz eleget, és ennek következményeként az
időben való rendelkezésre bocsátása meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező terhére nem
róható fel.
Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztató szerinti kedvezményeket, vagy
a jelen promóció bármely részét vagy egészét előzetes értesítés hiányában is, egyoldalúan
módosítsa vagy megszüntesse.

Péntech Solutions Kft.
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