Tájékoztató a Scylla Flight Innovation Kft oldalán történő bankkártyás fizetésekről
Elfogadó adatai
Neve:
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Adószáma:
Telefon:
E-mail:

Scylla Flight Innovation Kft.
1143 Budapest, Hungária körút 83.
01-09-958639
23291007-2-42
+36 30 123 4567
info@scylla.hu

1. Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás megnevezése és konkrét meghatározása
A Scylla Flight Innovation Kft felnőttképzési programokat, államilag elismert OKJ képzéseket indít a
következő pénzügyi területen: Bérügyintéző - OKJ 51 344 01, Pénzügyi - Számviteli Ügyintéző - OKJ 54
344 01; Társadalombiztosítási Ügyintéző - OKJ 51 344 02; Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő - OKJ 55
344 07. A felnőttképzési programok köre a jövőben bővülhet, az aktuális képzésekről a szolgáltató a
honlapon tájékoztatja az érdeklődőket.
2. Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás ellenértéke devizanem megadásával
Az elfogadó az árakat mindig az aktuális képzés meghirdetésénél teszi közzé.
3. Elfogadó által kínált áru és /vagy szolgáltatás igénybevételének és az átvétel/igénybevétel
lebonyolításának leírása
Az elfogadó a szolgáltatás igénybevételének módjáról a honlapon tájékoztatja a jelentkezőket, a
változásokat is mindig az aktuális képzés meghirdetésénél teszi közzé. Az érdeklődők tájékoztatása,
telefonon, illetve on-line történik.
A képzésekre való jelentkezések feltételei, a jelentkezés módja és a hiányzás mértéke az adott képzések
leírásánál a honlapon található.
4. Bankkártyával történő fizetéshez szükséges adatok előzetes közlése, fizetés menetének és
feltételeinek részletes leírása
A bankkártyás fizetés révén ügyfeleink kényelmesen és biztonságosan egyenlíthetik ki számláikat a
jelszóval védett személyes Hallgatói oldalukon keresztül a „Díjbekérők, számlák” menüpont alatt. A
kiválasztott áruk/szolgáltatások megrendelése után kiállítjuk a díjbekérőt vagy számlát, melyről emailben
értesítjük ügyfeleinket. Megfelelő bizonylat hiányában bankkártyás fizetés nem kezdeményezhető.
Amennyiben ügyfelünk Hallgatói oldalán a bankkártyás fizetési módot választja, a Bank fizetőoldalára
irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül
fizethet bankkártyájával. Ügyfeleinknek a Bank fizetési szerverén a kártyán szereplő nevet, a kártya
számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) kell megadniuk a
fizetés elindításához. A tranzakció sikerességéről vagy sikertelenségéről néhány másodpercen belül
értesítést kapnak. Fontos, hogy amíg a tranzakció folyamatban van, és amíg nem érkezik annak
sikerességéről visszajelzés, ügyfelünk ne zárja be a fizetőoldalt és ne kapcsolja ki a számítógépét. A Bank
a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően),
valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra.
Amennyiben az Ügyfél Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál. A kizárólag
elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben
annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön
kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.
5. Az elfogadható bankkártyák emblémái:

6. Megrendelés lemondásának módja és feltételei, elállás jogának ismertetése
45/2014. (II.26) Korm. rendelet, valamint a szolgáltatással kapcsolatban kötött szerződés rendelkezései
szerint.
7. Kártyabirtokos részéről felmerült reklamáció esetén a reklamáció benyújtásának módja és
feltételei, az áruvisszavét jogcímei és lehetőségei, az árucsere módja és feltételei, kártyabirtokos
kártalanításának módja és feltételei
a) a reklamáció benyújtásának módja és feltételei:
- Panaszkezelési szabályzat
- Online vitarendezési platform (EU 524/2013 rendelet szerint)
b) az áru visszavét jogcímei és lehetőségei: a szolgáltatással kapcsolatban kötött szerződés előírásai
szerint
c) az árucsere módja és feltételei: a szolgáltatással kapcsolatban kötött szerződés előírásai szerint
d) a kártyabirtokos kártalanításának módja és feltételei: a szolgáltatással kapcsolatban kötött
szerződés előírásai szerint
8. Szállítási feltételek
A biztosított szolgáltatások jellegéből adódóan nincsenek szállítással kapcsolatos tudnivalók.
9. Az ügyfél által megadott adatok kezelésének és felhasználásának módja
Az ügyfél által megadott adatok kezelésének részletes leírását az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
tartalmazza.
10. Adatvédelemre és az adatkezelés biztonságára vonatkozó konkrét információ
Az Ön személyes adatainak védelme a Scylla Flight Innovation Kft. és partnerei számára kiemelt
fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű
adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011.
évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről.
Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés
teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink
titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.
A honlapon megjelenítendő információkról a következő két jogszabályban olvashat részletesen: 2001. évi
CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás
közötti szerződések részletes szabályairól.

