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ÁLTALÁNOS	SZERZŐDÉS	FELTÉTELEK		

	 	 	 	
Név	(Szolgáltató):	 	 Farkas	Péter	e.v.		
székhely:	 	 	 8000	Szfvár,	Budai	út	9-11.					
adószám:		 	 	 69658091-1-27	
képviselő:	 	 	 Farkas	Péter	fotográfus	és	Fisli	Zsuzsanna	fotográfus	
Nyilvántartási	szám:		 	 53499253,	53497811	 	 	
telefonszám:	 	 	 +36/70-671-0005	 	 	
e-mail	cıḿ:		 	 	 ofRice@albawolf.com	
Főtevékenység	képzettség	okmány	száma:	CXBC1120437,	CXBC1120438	
bankszámlaszám:	 K&H	 10404883-69505552-54491015,	 mint	 vállalkozók	 (továbbiakban:	 Vállalkozó)	
között	az	alábbiak	szerint:	

7420	TEÀOR	kód	alá	tartozó	tevékenységi	körök:	fotó-	és	videókészıt́és.	

A	szolgáltatás	ára	Rizetendő	2	részletben.	1	részlet	25%	(foglaló),	mely	a	szerződés	aláıŕásától	számıt́ott	3	napon	
belül	átutalással	Rizetendő.	2.	Részlet	75%	az	elkészült	képek	átadása	előtt	átutalással	Rizetendő,	mindkét	esetben	
megküldött	számla	alapján.	

Lemondási	dıj́:	
-	Esküvő	időpontja	előtt	több,	mint	12	hónappal:	vállalkozási	dıj́	25%-a,	
-	esküvő	időpontja	előtt	több,	mint	6	hónappal:	vállalkozási	dıj́	50%-a,	
-	esküvő	időpontja	előtt	kevesebb,	mint	6	hónappal:	vállalkozási	dıj́	100%-a.	

Pandémiára	vonatkozó	vis	major:	
- ha	az	esküvő	eredeti	időpontja	a	pandémia	miatt	(törvényi	szabályozás	alapján)	nem	tartható;	vagy	

- ha	Megrendelő	 nem	 érzi	 biztonságosnak,	 hogy	 bár	 a	 járványügyi	 előıŕás	 ugyan	 lehetővé	 tenné	 az	
esküvő	megtartását,	de	mégis	az	elhalasztás	mellett	dönt;	

úgy	a	kitűzött	dátumot	Megrendelő	mindenféle	felár	nélkül	át	tudja	tenni	és	átfoglalni	egy	olyan	időpontra,	ame-
lyik	mind	 a	Megrendelőnek,	mind	 a	Vállalkozóknak	megfelelő!	 Az	 időpont	 felár	 nélküli	 áttétele	 szerződés	mó-
dosıt́ás	nélkül	egyszer	kérhető.	Az	új	időpont	az	eredeti	dátumhoz	képest	maximum	1	évvel	tolható	el.	

Vállalkozó	a	Megrendelő	részére	nyers	(utómunka	nélküli)	képeket	nem	ad	át.	

Alulıŕott	Megrendelő	 ezúton	 kijelentem,	 hogy	 jelen	 okirat	 aláıŕásával	 önkéntesen	HOZZÀJÀRULOK/NEM	 JÀRU-
LOK	HOZZÀ,	hogy	az	elkészült	és	utómunkálatozott	fotókat	a	Vállalkozó	referenciaként	felhasználja	időbeli	korlá-
tozás	nélkül,	beleértve	a	fotóversenyeken	való	részvételt	is.	
Amennyiben	Megrendelő	hozzájárulását	nem	adja,	Vállalkozó	 fenntartja	a	 jogot,	hogy	amennyiben	 élete	 fotóját	
Megrendelő	 esküvőjén	 készıt́i	 el,	 úgy	Megrendelő	 ezen	 1	 db	 fotó	 publikálásához	 hozzájárulását	 adja,	 előzetes	
jóváhagyása	után.	

Elkészült	képek	átadása:		
Vállalkozó	válogatja	ki	az	átadásra	kerülő	képeket,	melyet	2	verzióban	ad	át:	1.	nagy	felbontásban,	nyomdai	fel-
használásra	alkalmasan,	logó	nélkül,	illetve	2.	kis	méretben,	közösségi	média	felületre	optimalizált	felbontásban,	
logóval	ellátva.			

II.	JOGI	FELTÉTELEK	

Megrendelő	beleegyezik,	hogy	a	róla	készült	képek	jogairól	teljes	mértékben	lemond,	a	fotók	a	Vállalkozó	Farkas	
Péter	e.v.	 és	Farkasné	Fisli	Zsuzsanna	e.v.	 tulajdonát	képezik,	 szerzői	 jogvédelem	alatt	 állnak	(1999.	 évi	LXXVI.	
törvény),	kereskedelmi	forgalomba	nem	hozhatóak,	anyagi	haszonszerzés	céljából	a	Megrendelő	nem	használhat-
ja	fel,	mivel	ezzel	szerzői	jogokat	sért	és	jogi	következményeket	von	maga	után.		

Vállalkozó	Farkas	Péter	e.v.	és	Farkasné	Fisli	Zsuzsanna	e.v.	a	fényképek	átadásával	a	szerzői	jogokról	nem	mond	
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le.		

Megrendelő	ezennel	engedélyezi	Vállalkozó	számára	a	fényképek	utólagos	szerkesztését,	módosıt́ását,	beleértve	
de	nem	korlátozva	 a	 kompozıćiókészıt́és,	 optikai	módosıt́ás,	 torzıt́ás	 tevékenységeket,	mindaddig,	 amıǵ	 ezek	 a	
tevékenységek	bizonyıt́hatóan	nem	rosszindulatúak,	 és	a	Megrendelő	számára	nyilvánvaló	anyagi	vagy	erkölcsi	
hátrányt	nem	okoznak	az	eredeti	fényképekhez	képest.	

Vállalkozó	 ezúton	 tájékoztatja	 Megrendelőt,	 hogy	 a	 képek	 utólagos	 szerkesztése	 során	 "test	 csonkıt́ást"	 nem	
végez,	azaz	a	testet	nem	manipulálja	(pld.:	nem	fogyaszt,	nem	hıźlal,	nem	növeszt	izmot,	nem	készıt́	sminket,	nem	
tüntet	el	tokát,	stb).	

Megrendelő	 ezúton	 tudomásul	 veszi	 és	 vállalja,	 hogy	 a	 Vállalkozótól	 átvett	 képek	 közül	 kizárólag	 a	 Vállalkozó	
logójával	ellátott	képeket	adhatja	át	az	esküvőn	részt	vett	egyéb	szolgáltatónak,	harmadik	félnek	(pld.:	helyszıń,	
dekoros,	sminkes,	stb).	

III.	ADATVÉDELEM	
HOZZÀJÀRULÒ	NYILATKOZAT	SZEMÈLYES	ADATOK	KEZELÈSÈHEZ	

	 	 	 	 	 	
Alulıŕott	Megrendelő	 ezúton	kijelentem,	 hogy	 jelen	okirat	 aláıŕásával	 önkéntesen	HOZZÀJÀRULOK,	 hogy	 a	 fen-
tiekben	 megjelölt	 személyes	 adataimat	 a	 Vállalkozó	 Farkas	 Péter	 e.v	 és	 Farkasné	 Fisli	 Zsuzsanna	 e.v.,	 mint	
Adatkezelő	az	alábbi	célokra	kezelje:	

HOZZÀJÀRULÒ	NYILATKOZAT	DIREKT	MARKETING	CÈLÙ	ADATKEZELÈSHEZ	

Alulıŕott	Megrendelő	 ezúton	kijelentem,	 hogy	 jelen	okirat	 aláıŕásával	 önkéntesen	HOZZÀJÀRULOK,	 hogy	 a	 fen-
tiekben	 megjelölt	 személyes	 adataimat	 a	 Vállalkozó	 Farkas	 Péter	 e.v.	 és	 Farkasné	 Fisli	 Zsuzsanna	 e.v.,	 mint	
Adatkezelő	marketing	célokra	kezelje,	részemre	akcióiról,	szolgáltatásairól,	tájékoztatókat,	ajánlatokat	küldjön.	

ADATKEZELÈSI	TÀJÈKOZTATÒ	SZERZOq DÈSES	ADATKEZELÈS	ESETÈN	

1. Adatkezelő	 Vállalkozó	 a	 vele	 szerződő	 Megrendelőt	 (természetes	 személyt)	 tájékoztatja	 arról,	 hogy	
személyes	adatait	szerződés	teljesıt́ése	cıḿén	kezeli.	

2. 	Az	adatkezelés	 jogalapja	AZ	EURÒPAI	PARLAMENT	 ÈS	A	TANÀCS	(EU)	2016/679	RENDELETE	6.	cikk	
(1)	 b)	 pontja,	 amelynek	 értelmében	 az	 adatkezelés	 jogszerűnek	 minősül,	 ha	 az	 olyan	 szerződés	 tel-
jesıt́éséhez	szükséges,	amelyben	az	érintett	az	egyik	fél,	vagy	az	a	szerződés	megkötését	megelőzően	az	
érintett	kérésére	történő	lépések	megtételéhez	szükséges.		

3. A	szerződés	teljesıt́éséhez	nem	szükséges	személyes	adatok	kezeléséhez	való	érintett	hozzájárulás	nem	
lehet	feltétele	a	szerződéskötésnek.	

4. Az	 adatkezelés	 célja	 a	 kapcsolattartás,	 a	 szerződésből	 eredő	 igényérvényesı́tés,	 szerződéses	
kötelezettségeknek	megfelelés	biztosıt́ása.		

5. A	 személyes	 adatok	 cıḿzettjeinek	 köre:	 Vállalkozók,	 a	 Vállalkozók	 ügyfélszolgálati,	 könyvviteli	 felada-
tokat	munkakörük	alapján	ellátó	munkavállalói,	adatfeldolgozói.	

6. A	 kezelt	 személyes	 adatok	 lehetséges	 köre:	 név,	 lakcıḿ,	 székhely,	 telefonszám,	 e-mail	 cıḿ,	 személyes	
képmás	illetve	videófelvétel	

7. Az	adatkezelés	helye:	Vállalkozók	székhelye	és	telephelye.	

8. Az	adatkezelés	időtartama:	a	szerződés	megszűnésétől	számıt́ott	5	év.	

ADATKEZELÈS	CÈLJA: fotózással	 és	 szolgáltatásokkal	 kapcsolatos	 adatkezelés	 (képkezelés,	 on-
line	 képtár,	 nyomtatott	 fotók);	 üzenetváltások;	 hıŕlevél:	 benne	 hıŕek	 új-
donságokról,	 fotózási	 ötletekről;	 a	 Vállalkozó	 által	 meghirdetett	 ren-
dezvények;	akciók,	személyes	képmás	és	videófelvétel.
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9. Adatkezelő	 tájékoztatja	 a	 vele	 szerződő	 természetes	 személyt,	 hogy	 az	 adatkezelő	 honlapján	
adatkezelési	 tájékoztató	 további	 információkkal	 szolgál	 személyes	 adatainak	 kezelésével	 kapcsolatos	
jogairól.		

10. Adatkezelővel	szerződő	 természetes	személy	nyilatkozik,	hogy	adatkezelő	 tájékoztatását	megértette	 és	
tudomásul	vette.	

IV.	SZOLGÁLTATÁSOKRA	VONATKOZÓ	ÁLTALÁNOS	SZERZŐDÉSI	ÉS	VÁLLALÁSI	FELTÉTELEK	

Amennyiben	Vállalkozó	 a	 szerződésben	 vállalt	 napon	 egészségügyi	 problémák	miatt	 részt	 venni	 nem	 tud,	 úgy	
vállalja,	hogy	helyettesıt́éséről	megnyugtató	módon	gondoskodik	(Megrendelővel	előzetesen	egyeztetve).	

Amennyiben	Vállalkozó	a	szerződéstől	eláll	(kizárólag	vis	major	esetén:	családi	tragédia,	vagy	olyan	egészségügyi	
állapot,	 mely	 megakadályozza	 abban,	 hogy	 a	 helyettesıt́éséről	 megnyugtató	 módon	 gondoskodhasson),	 úgy	 a	
foglaló	dıj́ának	összegét	köteles	visszaRizeti	a	lemondástól	számıt́ott	30	napon	belül.	

Amennyiben	 Megrendelő	 részéről	 áll	 elő	 vis	 major	 helyzet	 (közeli	 családi	 tragédia,	 vagy	 olyan	 egészségügyi	
állapot,	mely	megakadályozza	abban,	hogy	az	esküvő	a	tervek	szerint	megvalósuljon),	úgy	jogosult	az	időpontot	
egyszeri	 alkalommal	 dıj́mentesen	 más	 időpontra	 áttenni	 (Vállalkozóval	 történő	 előzetes	 időpont	 egyeztetés	
szerint).	

A	vállalkozó	 és	 a	megrendelő	 is	 elfogadja	 jelen	 szerződés	 részletezéseként	 a	kettejük	között	 lefolytatott	 ıŕásos	
üzenetváltásokat,	akkor	is,	ha	ezek	külön	nem	kerülnek	rögzıt́ésre	a	szerződésben.	Az	üzenetváltásban	egyértel-
műen	megegyezett	részleteket	a	szerződés	részének	tekintik	a	felek.		

Amennyiben	a	kreatıv́	 fotózás	 az	 esküvőt	 követően	kerül	megtartásra,	Megrendelő	 vállalja,	 hogy	az	 az	 esküvőt	
követő	10	napon	belül	megvalósul.	Amennyiben	Megrendelő	ezt	az	időpontot	nem	tartja	be,	Vállalkozó	jogosult	a	
szerződést	 teljesıt́ettnek	tekinteni	 és	a	 teljes	szerződött	 összeget	kiszámlázni.	Ebben	az	esetben	 is	Vállalkozó	a	
csomagban	foglalt	darabszámú	képet	köteles	átadni	Megrendelő	részére.	

Megrendelő	vállalja,	hogy	az	esküvő	vagy	egyéb	fotózás	során	másik	fotós	szolgáltatót	nem	bıź	meg,	beleértve	a	
tanuló	fotósokat	vagy	a	meghıv́ottakat	(FIGYELEM!	Ez	nem	vonatkozik	a	násznépre,	kzárólag	hivatásos	fotográ-
fus-videós	 szolgáltatókra).	 Ha	 ez	 mégis	 előfordul,	 Vállalkozó	 jogosult	 az	 esemény	 fotózását	 felfüggeszteni,	 és	
megrendelt	szolgáltatás	árának	megfelelő	100%-os	lemondási	dıj́ra	igényt	tartani.	

Drón	 fotózás	 esetén	 Megrendelő	 vállalja,	 hogy	 a	 drónfotózás	 pontos	 helyszıńét	 Vállalkozó	 számára	 a	 fotózás	
időpontja	előtt	35	nappal	pontosan	megadja,	hogy	Vállalkozó	azt	a	 szükséges	módon	a	hatóság	 részére	 légtér-
foglalás	miatt	lejelenthesse.		

Drón	fotózás	 függ	az	 időjárási	körülményektől	(szeles,	csapadékos	vagy	hideg	időben	nem	tud	felszállni,	 illetve	
megfelelően	 éles	 képet	 készıt́eni);	 függ	 a	 helyszıń	 hozzájárulásától,	 illetőleg	 nagymértékben	 függ	 az	 érvényes	
törvényi	szabályozástól.	Amennyiben	a	Vállalkozón	kıv́ül	álló	okok	miatt	(időjárás,	engedély)	a	drón	fotózás	nem	
tud	megvalósulni,	úgy	azért	Vállalkozót	felelősség	nem	terheli.	

Előzetes	 instrukciók	 hiánya	 és/vagy	 felvételi	 szempontból	 kedvezőtlen	 körülmények	 (elégtelen	 fényviszonyok,	
torz	 akusztika,	 szereplők	 halk	 beszéde,	 zavaró	 zajhatások,	 stb)	 esetén	 mind	 a	 nyersanyagban,	 mind	 pedig	 a	
hangulatvideóban	jelentkező,	nem	rögzıt́ett	vagy	nem	a	Vállalkozó	által	elvárt	minőségű	jelenetekért	Vállalkozók	
felelősségre	nem	vonhatók.	

A	Vállalkozó	a	későbbi	esetleges	félreértések	elkerülése	érdekében	már	most	tájékoztatja	a	megrendelőt,	hogy	a	
fényképfelvételeket	 az	 esküvő	 vagy	 egyéb	 fotózások	 történései,	 helyszıńe,	 környezete	 jelentős	 mértékben	 be-
folyásolja.	A	megrendelő	jelen	szerződés	aláıŕásával	kijelenti,	hogy	ezen	tájékoztatást	megértette	és	elfogadja.	A	
Vállalkozó	kizárólag	a	megrendelő	 által	biztosıt́ott	 feltételek	alapján	 tudja	ellátni	 tevékenységét,	 természetesen	
azzal,	hogy	a	 fotós/videós	szolgáltatását	az	esküvő	vagy	egyéb	 fotózások	történései,	helyszıńe,	környezete	 által	
meghatározott	kereteken	belül	a	legjobb	szakmai	tudása	szerint	végzi	el.		

Amennyiben	a	felszerelés	-	beleértve	a	fényképezőgépeket,	kiegészıt́őket	és	az	adattárolókat	-	előre	nem	látható	
technikai	 meghibásodásából	 eredő	 vagy	 bármilyen	 más	 okból	 történő	 adatvesztés	 miatt	 a	 Vállalkozó	 a	 szer-
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ződésben	foglalt	feltételeinek	nem,	vagy	csak	részben	tud	eleget	tenni,	akkor	a	Vállalkozó	a	foglalóval		megegyező	
összegű	kötbér	 Rizetésére	vállal	kötelezettséget.	Bármilyen	más	esetben	a	szerződés	nem	teljesıt́ése	vagy	hibás	
teljesıt́ése	miatt	a	Vállalkozó	legfeljebb	a	foglalóval	megegyező	összegű	kötbér	Rizetésére	kötelezhető.		

Amennyiben	 a	Vállalkozó	 a	 felszerelésében	 a	megrendelő	 vagy	 a	megrendelő	 vendégeinek	 felróható	 okból	 kár	
keletkezik,	úgy	annak	okozója	a	kár	megtérıt́ésére	köteles.		

A	Vállalkozó	vállalja,	hogy	az	esküvő	vagy	az	egyéb	 fotózás	napján	az	előre	egyeztetett	helyen,	munkavégzésre	
alkalmasan	 és	 az	 alkalomhoz	 illő	 öltözékben	 jelenik	 meg.	 Amennyiben	 a	 megrendelővel	 máshogyan	 nem	 ál-
lapodik	meg,	úgy	a	helyszıńek	közötti	utazásra	a	saját	járművét	használja.	Mivel	a	rendezvény	alatt	és	után	szá-
mos	 fontos	 spontán	 esemény	 történik,	 annak	 érdekében,	 hogy	 a	 Vállalkozó	 ezekről	 ne	 maradjon	 le,	 őt	 a	
vendégtérben	javasolt	elhelyezni,	ami	történhet	akár	külön	asztalnál	is	a	többi	szolgáltatóval	együtt.		

A	Vállalkozó	vállalja,	hogy	nem	fogyaszt	alkoholt	a	teljes	rendelkezésre	állási	idő	alatt.		

Vállalkozó	a	nyers,	átadásra	nem	került	képi-	és/vagy	videó	anyagokat	az	esküvő	dátumától	számıt́ott	1	hónapig	
tárolja,	utána	véglegesen	törlésre	kerülnek.	Amennyiben	ezen	idő	alatt	Megrendelő	nem	jelzi	Vállalkozó	részére,	
hogy	többlet-	vagy	kiegészıt́ő	anyagokra	van	szüksége,	az	1	hónap	leteltét	követően	erre	lehetősége	nem	lesz.	

Amennyiben	az	események	a	tervezetthez	képest	elhúzódnak	vagy	bármilyen	okból	az	előre	megállapodott	ren-
delkezésre	 állási	 időn	 túl	 is	szükség	van	a	Vállalkozó	munkájára,	 úgy	minden	megkezdett	 óra	dıj́a	25.000	Ft.	A	
rendelkezésre	állási	időn	túli	munkavégzéshez	szóbeli	kölcsönös	megegyezés	szükséges.		

Felek	között	a	 jelen	szerződés	tárgyát	képező	bármilyen	ügy	kapcsán	felmerülő	vita	esetén	a	felek	kölcsönösen	
megegyeznek	abban,	hogy	tárgyalásokat	kezdenek	a	békés	rendezés	érdekében.	Ha	azonban	a	vitás	kérdést	nem	
sikerült	 tárgyalással	megoldaniuk,	 akkor	a	 felek	a	 jelen	 szerződésből	 eredő,	 vagy	azzal	 összefüggő	 valamennyi	
vitás	kérdés	elbıŕálására	a	Székesfehérvári	Törvényszék	(Bıŕóság)	kizárólagos	illetékességét	kötik	ki.		

Megrendelő	 a	 szerződés	 lényeges	 elemeként	kötelezettséget	 vállal	 arra,	 hogy	a	 jelen	 szerződéses	kapcsolatuk	
során	tudomására	jutott	bármely	információt,	adatot	üzleti	titokként	kezel,	azt	–	időbeli	korlátozás	nélkül	-	har-
madik	személy	tudomására	nem	hozza;	egyúttal	kötelezettséget	vállal	arra,	hogy	a	szerződéses	jogviszony	ideje	
alatt,	továbbá	annak	megszűnése	esetén	-	időbeli	korlátozás	nélkül	-		a	Vállalkozókkal	kapcsolatos	információkat	
(pld.	fotózási	technikák,	stb)	-	időbeli	korlátozás	nélkül	-	nem	hozza	nyilvánosságra	–	kivéve	a	Vállalkozótól	ıŕás-
ban	kapott	előzetes	engedély	alapján.		

Kelt:	Székesfehérvár,	2023.01.01	
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