
 

                                                   Zöldfa Étterem - Heti Menü Ajánlat (Változtatás jogát fenntartjuk!)         NÉV: 
Név:                                                       Szállítási cím:                                                       Telefonszám:                         LAKCÍM: 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy fenti adatainak kitöltésével kifejezetten hozzájárul, hogy a megrendeléstől 2 hónapig a Zöldfa Étterem tárolja és kezelje azokat. TEL: 
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L A B F H  T  

Hétfő 
            

 
kal feh zsír Ch kal feh zsír Ch kal feh zsír Ch kal feh zsír Ch kal feh zsír Ch kal feh zsír Ch       

                              

Allergén glutén glutén, tej glutén, tojás glutén, tej glutén, tojás, tej glutén, tojás       

Kedd 

 

            

 
kal feh zsír Ch kal feh zsír Ch kal feh zsír Ch kal feh zsír Ch kal feh zsír Ch kal feh zsír Ch       

                              

Allergén glutén, tojás,  glutén glutén, tej, tojás glutén, tojás tej       

Szerda 
            

 
kal feh zsír Ch kal feh zsír Ch kal feh zsír Ch kal feh zsír Ch kal feh zsír Ch kal feh zsír Ch       

                              

Allergén glutén, zeller glutén, tojás, tej  tej glutén, tojás glutén, tej       

Csütörtök 
            

 
kal feh zsír Ch kal feh zsír Ch kal feh zsír Ch kal feh zsír Ch kal feh zsír Ch kal feh zsír Ch       

                              

Allergén glutén glutén, tojás   glutén, tojás glutén, tojás       

Péntek 
            

 
kal feh zsír Ch kal feh zsír Ch kal feh zsír Ch kal feh zsír Ch kal feh zsír Ch kal feh zsír Ch       

                              

Allergén glutén, tej  glutén, tojás  glutén, tojás, tej        

Szombat 

 

      
      

Telefonos elérhetőség: 06 20 428-23-90 ; 06 42/255-389        Étel fogyaszthatósági ideje: 

Weboldal, online ételrendelés: www.zoldfaetterem.hu                                          

Mindenfajta étkezési csekket elfogadunk!  

Extra menü  Ft                            Komplett menü: Ft                                 Műanyag doboz: Ft 

 

Felhívjuk szíves figyelmét a hátoldalon található adatkezelési tájékoztatónkra, kérjük figyelmesen olvassa el! 

Adatkezelési és fogyasztóvédelmi tájékoztató 

tel:.06


 
Adatkezelő: Dinkó Pál Jánosné egyéni vállalkozó (Zöldfa Étterem), székhely: 4324 Kállósemjén, Bem út 6., telefonos elérhetőség: +36-42/225-389, +36-20/428-2390, e-mailes elérhetőség: 

info@zoldfaetterem.hu. Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor. 

1. Adatkezelés célja: A Zöldfa Étterem személyes adatokat szerződés létrejöttével, nyilvántartásával összefüggésben kezel. Az adatszolgáltatás önkéntes, a bekért személyes adatok közlése nélkülözhetetlen 

annak létrejöttéhez és teljesítéséhez. Az adatkezelés célja a szerződében foglalt kötelezettség megfelelő teljesítése, és jogszabályi kötelezettség teljesítése, valamint a későbbi ismételt megrendelés 

adminisztrációs könnyítése. 

2. Az adatkezelés időtartama: A megadott adatokat a Zöldfa Étterem az áru átadásáig, azaz a szerződés teljesítéséig, valamint azt követő 2 hónapig őrzi. Azon Vevő adatait, aki a Zöldfa Étteremtől 2 hónapon 

keresztül árut nem vásárolt, a Zöldfa Étterem véglegesen törli.  

3. Az adatkezelési cél megszűnése: A Zöldfa Étterem köteles törölni minden olyan, az érintettel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt. 

4. Az adatok nyilvántartása: A Zöldfa Étterem, mint adatkezelő az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását is maga végzi. 

5./ Vevő jogai: Az adatkezelő jogosult kérni a megadott adatainak helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint kérheti adatainak 

hordozhatóságát más adatkezelő felé történő továbbítását. Amennyiben az adatkezelő nem járul hozzá személyes adatainak kezelésére a rendelést követően, kifejezett hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

6./ A Vevő jogosult bármikor panasszal fordulni az adatkezeléssel szemben a felügyeleti hatósághoz. 

 

7./ Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az adatkezelő és az érintett szerződéses jogviszonyán alapul, szerződés teljesítését követően pedig az érintett kifejezett hozzájáruló nyilatkozatán. Amennyiben a 

kért adatok bármelyikét (név, lakcím, telefonszám) a Vevő nem bocsátja rendelkezésünkre, a szerződést a Zöldfa Étterem nem tudja teljesíteni, ezen adatok megadása a szerződéskötés feltétele. 

8. Személyes adatok és harmadik fél: A Zöldfa Étterem tevékenysége során tudomására jutott, adatokat (személyes és vagyoni adatokat, a szerződéses adatokat) - a jogszabályban meghatározott eseteket 

kivéve – 3. személy tudomására nem hozza, mely alól kivételt képez azon eset, amikor különböző szolgáltatók felé továbbítani köteles az érintett személyes adatait melyet megbízási jogviszonyban álló 

könyvelőjén keresztül teljesít. 

9. Adatvédelmi nyilatkozat: A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szerződéskötés során a Zöldfa Étterem a következő adatokat rögzíti az érintett megrendeléséhez kapcsolódó azonosításának céljából: az 
érintett neve, címe, elérhetőségi telefonszáma.  

11 ./ Elállási jog: Tájékoztatjuk Vevőinket, hogy a Zöldfa Étteremtől megrendelt áru esetében a Vevőt elállási jog nem illet meg a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29.§ d) és e) pontja alapján. Kivételt képez ez 

alól, ha a Vevő a rendelés feladása után 5 percen belül jelzi a Zöldfa Étterem részére elállási igényét. Elállási jogról, hibás teljesítésből eredő jogosultságokról a Megrendelő a www.zoldfaetterem.hu 

weboldalon tájékozódhat. Felhívjuk a figyelmet, hogy az áru élelmiszereknek minősülnek. Az áruk minőség megőrzési idejét a megrendelő űrlapon tünteti fel.  

 

12./ Panaszügyintézés helye: A Vevő az áruval vagy a Zöldfa Étterem tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Levelezési cím: 4324 Kállósemjén, Bem út 

6., e-mail: info@zoldfaetterem.hu, Dinkó Pál Jánosné e.v., www.zoldfaetterem.hu 

 

12.2. Jogérvényesítési lehetőségek: Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását 

követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája megtalálható: 

http://jarasinfo.gov.hu/. 

 

12.3. Jogvita: Amennyiben Zöldfa Étterem és Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Zöldfa Étteremmel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak 

nyitva Vevő számára:  

a. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél. A területileg illetékes békéltető testületek listáját ide kattintva töltheti le: 

„http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek”.  

b. Bírósági eljárás kezdeményezése Fogyasztói jogviták rendezése: A Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: 

bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31 

Az érintett felügyeleti hatósághoz való panasztételi jogát gyakorolhatja a www.zoldfaetterem.hu oldalon található panaszkezelési űrlap kitöltésével. 
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