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Általános szerződési feltételek 

  

1. A kérelem tárgya 

Az EASY-CERT services GmbH inputanyag-értékelési üzletága (a továbbiakban: „ECS 
organic inputs evaluation”) és a Bio Garancia Kft. (a továbbiakban: „Partnervállalat”) közösen 
üzemeltet egy nyilvánosan elérhető adatbázist, amely az inputanyagok ökológiai 
gazdálkodásban való felhasználásával kapcsolatban ad tájékoztatást. 

Az értékelt termékek online, és/vagy nyomtatott formában kerülnek nyilvánosságra hozatalra. 
Az adatbázis célja, hogy az inputanyagok felhasználói tájékozódhassanak az értékelt 
termékek felhasználásával kapcsolatosan. Ez okból az „ECS organic inputs evaluation keresi 
a nyilvánosságra hozatal további lehetséges módjait (pl. a termékek megjelenítése az európai 
inputanyaglistában), illetve új technikai lehetőségek (pl. alkalmazások kifejlesztése) révén. 

 

2. Kompetenciák / Felelősségi körök 

Az érdekelt vállalkozások (a továbbiakban: „Szerződő Vállalkozás”) jelen általános szerződési 
feltételekkel megállapodást köthetnek az „ECS organic inputs evaluation-nel és a 
Partnervállalattal az inputanyagok értékelése tárgyában. A megállapodásban részes felek 
vállalják, hogy elvégzik az alábbi feladatokat: 

2.1 ECS organic inputs evaluation 

Az ECS organic inputs evaluation a 848/2018 EU rendelet (az EU ökológiai rendelete)  a 
kapcsolódó származtatott és végrehajtási rendeletek mindenkor hatályos formája, illetve az 
esetlegesen annak helyébe lépő rendeletek szerint értékeli az inputanyagokat az ökológiai 
gazdálkodásban való felhasználásra való megfelelőségük tekintetében. 

Az ECS organic inputs evaluation a FiBL Svájc (Forschungsinstitut für Biologischen Landbau 
Stiftung), a FiBL Németország (FiBL Projekte GmbH), a FiBL Európa (FiBL = Ökológiai 
Mezőgazdasági Kutatóintézet) és az ECS organic inputs evaluation által működtetett európai 
inputanyaglista (European Input List) hálózatának része. Az európai inputanyaglista 
hálózatának partnerszervezetei (továbbiakban: „központi partnerek”) a termékek értékelése 
érdekében jogosultak megvizsgálni az értékelés szempontjából releváns dokumentumokat. 

Az ECS organic inputs evaluation saját maga határozza meg az értékelt inputanyagok 
közzétételének módját, idejét és tárgykörét. A gyártóknak nincs jogalapjuk arra, hogy 
követeljék a benyújtott termékek regisztrációját az adatbázisban. 

2.2 A Partnervállalat 

A Partnervállalat vállalja, hogy közvetlenül kommunikál a Szerződő Vállalkozásokkal. A 
Partnervállalat elvégzi a benyújtott dokumentumok kezdeti vizsgálatát, és megállapítja, hogy 
teljes körűek, valamint elfogadhatóak-e. A benyújtott termékekből analitikai vizsgálat céljából 
minták kérhetők. A Partnervállalat ezenfelül vállalja, hogy számlát állít ki a teljesített 
szolgáltatásokról. A számlák előre is kiállíthatók. 

Az ECS organic inputs evaluation-nel való egyeztetést és az általa történt jóváhagyást 
követően a Partnervállalat önállóan végezhet értékeléseket egyéb jogszabályi kereteknek (pl. 
a nemzeti ökológiai szervezetek által kidolgozott feltételrendszereknek) megfelelően. 
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2.3. A Szerződő Vállalkozások 

A Szerződő Vállalkozás felel a rendelkezésre bocsátott adatok helyességéért és annak 
biztosításáért, hogy a termékeknek az alkalmazandó jogszabályok szerinti, megjelölt 
rendeltetésre való felhasználását jóváhagyták.  

A Szerződő Vállalkozás a termékekkel kapcsolatos (összetétel, megjelölés, stb.), illetve a 
vállalatszerkezetben bekövetkező bármilyen változásról köteles haladéktalanul értesíteni a 
Partnervállalatot. A Szerződő Vállalkozás írásbeli kérésére a közzétett adatokat módosítani 
kell. 

Amennyiben a Szerződő Vállalkozás helytelen információt bocsát rendelkezésre közzététel 
céljából, akkor köteles teljeskörűen helytállni az ECS organic inputs evaluation és a 
Partnervállalat felé minden, harmadik személy által ebből eredően támasztott követelés 
tekintetében. 

 

3. Felvétel az adatbázisba, adatvédelem 

Az ECS organic inputs evaluation és a Partnervállalat vállalja, hogy a vállalatok által 
termékértékelés céljából rendelkezésre bocsátott, nem közzétételre szánt információt és 
dokumentumot bizalmasan kezeli. 

Az ECS organic inputs evaluation köteles minden rendelkezésre bocsátott adatot körültekintő 
módon kezelni. Az ECS organic inputs evaluation az általa teljesíteni vállalt szolgáltatások 
tekintetében kizárólag szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén felel. 

Annak érdekében, hogy a szakértők értékelni tudják a termékeket, a 2.1. pontban hivatkozott 
vállalkozások a Szerződő Vállalkozás által rendelkezésre bocsátott minden releváns adathoz 
hozzáférést kapnak. Ezek a vállalkozások, valamint a jelen általános szerződési feltételek 
hatálya alá eső felek kötelesek ezeket az adatokat bizalmasan kezelni. Ezek a vállalatok a 
következők: FiBL Svájc (Forschungsinstitut für Biologischen Landbau Stiftung), FiBL 
Németország (FiBL Projekte GmbH), FiBL Európa (FiBL = Ökológiai Mezőgazdasági 
Kutatóintézet). 

Az ECS organic inputs evaluation és a Partnervállalat között a GDPR 26. cikke szerinti 
megállapodás van érvényben. 

Amennyiben valamely megállapodás teljesítéséhez adatok harmadik személyekkel való 
közlése szükséges, az ECS organic inputs evaluation és a Partnervállalat köteles biztosítani, 
hogy az adatok kizárólag a közlés előtt megkötött, a GDPR 28. cikke (adatfeldolgozó) szerinti 
megállapodás alapján kerüljenek közlésre. 

Személyesadat-kezelésre kerül sor akkor is, ha valamely Szerződő Vállalkozás szerepel az 
adatbázisban, és a megállapodás tárgyát képező termékeket benyújtják a listára való felvétel 
céljából. Ezekre az adatkezelési műveletekre a megállapodás teljesítéséhez van szükség. Az 
adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja. Ezek az adatok a 
továbbiakban felhasználhatók az EASY-CERT services GmbH ügyfelei tájékoztatására a cég 
egyéb termékekről és szolgáltatásairól is. Ebben az esetben az adatok kezelésének jogalapja 
a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Az ECS organic inputs evaluation adatkezelési 
nyilatkozata a http://www.infoxgen.com/datenschutz weboldalon tekinthető meg  
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4. Termékek eltávolítása a listáról 

Ha felmerül annak a gyanúja, hogy a termék összetevői nem felelnek meg a terméken 
feltüntetett információknak, vagy, hogy valótlan információkat bocsátottak rendelkezésre, 
illetve bármilyen más, gyanúra okot adó körülmény merül fel, a Partnervállalat haladéktalanul 
írásban értesíti erről a Szerződő Vállalkozást (ezt elegendő e-mailben megtenni). Ha a gyanú 
beigazolódik, a termék lekerül a listáról, illetve a továbbiakban nem kerül közzétételre. 

Valamely termék akkor is lekerülhet a listáról, ha más okból (pl. jogi, technikai vagy pénzügyi 
okokból) nem felel meg az adatbázisban való listázás feltételeinek. 

Mindezektől függetlenül a terméket a Szerződő Vállalkozás kérésére is le kell venni a listáról. 

Ha a Szerződő Vállalkozás kifogásolja a termékek szakértői értékelésének eredményét, a 
döntést egy tanácsadó testület felülvizsgálja, és adott esetben felül is bírálhatja azt. A 
tanácsadó testületben legalább egy taggal képviseltetnie kell magát az ECS organic inputs 
evaluation-nek és a Partnervállalatnak, továbbá abban helyt kell kapnia az európai 
inputanyaglista valamely központi partnerének egy szakértő képviselőjének. 

 

5. Az adatbázisba való felvétel díja 

A megállapodás értelmében nyújtott szolgáltatások díjai a Partnervállalat weboldalán kerülnek 
közzétételre, és az ott feltüntetett díjakat kell alkalmazni. A díjak a jelen általános szerződési 
feltételek elválaszthatatlan részét képezik. A díjak a számla kibocsátásával esedékessé 
válnak. 

Lejárt számla fizetésének elmulasztása, illetve részleges vagy késedelmes megfizetése 
esetén a Partnervállalat jogosult a benyújtott terméket levenni a listáról. 

 

6. Kötelező hatály / a megállapodás tartalma 

A Szerződő Vállalkozás a további részleteket tartalmazó Megállapodás és az Inputanyagok 
értékelésére és közzétételére vonatkozó megrendelés aláírásával tudomásul veszi és 
elfogadja, hogy a jelen általános szerződési feltételek a Megállapodás részét képezik. 

 

7. Joghatóság kijelölése 

A jelen szerződéses jogviszonyra a Partnervállalat székhelye szerinti ország törvényei 
érvényesek. 

A jelen általános szerződési feltételek, valamint a megállapodás további rendelkezéseinek 
bármiféle módosítása, illetve kiegészítése kizárólag írásban érvényes. Ez az írásbeliség 
követelményéről való lemondásra is érvényes. 

 


