Jelen szerződés 2 oldalból áll, plusz egy
kiegészítő oldal az iroda működési
alapelvekről.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről:

Név:……………………………………………..
Anyja neve:……………………………………..
Személyi ig. száma:……………………………..
Lakcíme:……………………………………………………….
Telefonszám: ……………………………………
E-mail:………………………………………………….
Skype:…………………………………………………..
(továbbiakban, mint Megbízó), másrészről Boldogságom Társkereső Iroda
Vezetője Nyíri Zsuzsanna E.V.(Nyilv.sz.:37322089,székhely:1091 Budapest,Üllői út 25.), mint
Megbízott között az alábbi feltételek szerint:
1. A Megbízó a regisztráció után bejelentkezik, a Boldogságom Társkereső Irodába,
Cím: www.boldogsagom.hu melyet a Megbízott működtet, és jelen szerződés aláírása esetén,
határozott időre kedvezményes 1(egy) + 1(egy éven keresztül igénybe veheti az Iroda szolgáltatását.
2. A Megbízó kijelenti, hogy egyedülálló, nem küzd alkohol problémával, nem áll drog függőség alatt,
nem agresszív, nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, szellemileg egészséges, büntetlen
előéletű, és nem alkalmi partnert keres. Ezen adatok eltitkolása esetén a Megbízott a szerződést
felbonthatja. Abban az esetben, ha a fentiek tekintetében a Megbízó nem valós adatokat ad meg, úgy
súlyos szerződésszegést követ el. Szerződésszegés esetén Megbízott kötbér címén visszatartja a
határozott időből még hátralévő időre esedékes megbízási díj összegét, azaz nem fizeti vissza a
Megbízó részére. A Megbízó akaratával megegyezően eláll és lemond a kedvezményes, befizetett díj
visszaköveteléstől.
3. A Megbízott, aki társkereső, partnerközvetítő tevékenységet folytat (960901 ÖVTJ besorolásba
tartozó), társtaláló lehetőséget ajánl a Megbízó részére a szerződés aláírásától számított 1+1 éves
kedvezményes időtartamon keresztül, a Megbízó által közölt igényeinek figyelembe vételével,
társkapcsolat létesítése céljából, kölcsönös szimpátiát követően az érintett felek beleegyezésével és
hozzájárulásával társkereső személyt, személyeket közvetít.
4. A Megbízó vállalja, hogy magáról hiteles személyes adatokat közöl, és változás esetén közli az
irodával. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó személyes adatait diszkréten és teljes biztonságban
kezeli, figyelemmel a mindenkori adatvédelmi törvény rendelkezéseire, és azokat csakis a Megbízási
szerződés teljesítése, a társkeresés sikeressége érdekében használja fel.
5. A Megbízó hozzájárul a személyes adatainak a kezeléséhez és tárolásához.
6. A Megbízó számára a társkeresés és társtalálás lehetősége, kedvezményes 1 (egy) +1 éves
időtartamú és nem eredményköteles. Irodánk nem tudja garantálni a társközvetítések számát, a
társközvetítések gyakoriságát, és felelősséget sem vállal, hogy a személyes találkozások milyen
eredménnyel végződnek. A társkereső iroda szervezésében megrendezett programokon való részvétel
személyes meghíváson alapul, amelyet az irodavezető gyakorol.
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7. A megbízási díj 1+1 éves időtartamra szóló kedvezményes összege:………………….Ft,
azaz……………………………..forint, amelyet a szerződés aláírásakor, készpénzben a Megbízó
rendezi. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a befizetett kedvezményes megbízási díjat a
nyilvántartásba vétel után, a társtalálás sikertelensége esetén, vagy ha eláll a szerződéstől, szünetelteti
a megbízást a Megbízottnak nem áll módjában visszafizetni.– figyelemmel a nyújtott kedvezményre.
A Megbízó akaratával megegyezően eláll és lemond a kedvezményes, befizetett díj visszaköveteléstől.
8. A Megbízó kötelezi magát arra, hogy megőrzi a Megbízott jó hírnevét. Vitás kérdés megoldásában
kölcsönösen együttműködve jóhiszeműen jár el a Megbízottal.
9. A jelen Megbízási szerződés megszűnik, az 1+1 éves időtartam lejártával, vagy a társkeresés
sikeressége esetén.
10. A társkeresést akkor kell sikeresnek tekinteni, amikor ezt a Megbízó írásos formában (levél, email) közli a Megbízottal.
11. a. A Megbízó választhatja: a teljes diszkréciót, vagyis a tagok részére nem láthatók a személyes
adatok, az iroda közvetíti részére az igényeinek megfelelő társat.
b. A diszkréciót kérők profilja megjelenik a boldogságom.hu oldalon, az elérhetősége (vezetéknév,
lakcím, email cím, telefonszám) nélkül a fotói megjelenítését Ön választhatja meg. Szabadon
böngészhetnek a társkeresők adatbázisában. A szimpatikusnak talált társkeresővel az irodán keresztül
tudja felvenni a kapcsolatot. A kapcsolati kérelem esetén a szimpatikusnak talált társkeresőt nem lehet
kötelezni a válaszadásra.
12. A Boldogságom társkereső iroda szervezésében megrendezett programokon való részvétel
személyes meghíváson alapul, közvetítés során, ismerkedés céljából, azonos korosztály, érdeklődési
kör, párosítást követően van lehetőség a részvételre, a meghívást az irodavezető gyakorolja.
13. A boldogsagom.hu oldalon tárolt tartalmakat és fotókat kimásolni, lementeni, megosztani tilos!
14. A Megbízó jelen szerződés aláírásával kifejezetten és előzetes tájékoztatás mellett hozzájárul,
hogy hírleveleket kapjon a Boldogságom Társkereső Irodától.
15. A Megbízott kötelezettséget vállal arra nézve, hogy munkáját az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényelőírásainak, továbbá a Megbízott
adatkezelési tájékoztatója szabályainak megfelelően végzi.
16. Mindkét fél a jelen szerződést és az Általános Felhasználási Feltételeket valamint az Adatkezelési
tájékoztatót részletesen elolvasta, tudomásul vette és a benne foglaltakat elfogadta, minden kényszer
nélkül, befolyásolás kizárásával, teljes akaratával megegyezően írta alá.
17. A szerződő felek jelen megállapodással kapcsolatos jogvitáik esetére a Pesti Központi Kerületi
Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
18. Ez a szerződés két eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült.

Budapest,2016………………………………….

…………………………….
Megbízó

…………………………….
Megbízott
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Boldogságom Társkereső Iroda működése, társkeresési szabályok
1. A Boldogságom Társkereső iroda klasszikus formában működik, kulturált viselkedést elvárva, lehetőséget

kínál a társtalálásra, teljes diszkréciót figyelembe véve, (nem online társkereső szolgáltatás).
2. A társkereső Irodánál szerződés keretein belül kedvezményes 1+1 év társkeresési szolgáltatást biztosítunk, a
szolgáltatás 1 év, ha nem találja meg a párját abban az estben plusz 1 év tagságot kap, a kedvezményes
szolgáltatás része a díjtalan fotósorozat, a fotó sorozat az iroda szerzői joga.
3. A Boldogságom irodához a személyes találkozóra, minden esetben időpont egyeztetésre van szükség.
4. A Boldogságom Iroda a társkereső beleegyezése nélkül nem ad ki harmadik személynek személyes adatokat.
5. A Boldogságom Társkereső Iroda társközvetítése nem eredmény köteles és randik számát sem tudja
garantálni. A számtalan emberi tulajdonságok, élethelyzetek, életvitel, belső – külső jegyek – értékek, elvárások
- igények a leendő párját tekintettel, lakóhely, káros szenvedélyek, iskolázottság, gyermek vállalás vagy
elutasítás, testi adottságok, életkori különbségek, hobbi, házi állatok elfogadása - elutasítása, hivatás,
munkahellyel rendelkezik– munkanélküli, ezek mind-mind olyan tulajdonságok, amelyek erősítik vagy kizárják a
kölcsönös szimpátiát.
6. A boldogsagom.hu oldalon történő regisztrációt és szerződés aláírását követően elkezdődik a társkeresése,
amelyet a regisztrált társkereső adatai megadásával beléphet az adatbázisba, majd az adatbázisban a nyitott
státuszú urak-hölgyek szimpatikus társkeresőket bejelölheti, ezt követően az iroda megkérdezi a bejelölt
társkeresőt, nézze meg az Ön profilját, és ha kölcsönös a szimpátia, az iroda, kizárólag abban az esetben adja ki
a Hölgy társkereső elérhetőségét az Uraknak.
7. Az irodavezető is keresi az Ön lehetséges partnerét a nyitott és zárt státuszú társkeresőink körében.
8. Válaszadásra nem lehet kötelezni társkeresőinket!
9. Elutasító válasz esetén nem kötelezhető indoklásra a társkereső!
10. Megjelölt társkereső esetén, az iroda kizárólag pozitív visszajelzés esetén értesíti a társkeresőt.
11. A szerződött társkereső, előzetes egyeztetéssel igénybe veheti a Boldogságom társkereső Iroda
partnereinek kedvezményeit.
12. Programokon való részvétel nem automatikusan történik (figyelembe véve a korosztály, érdeklődési kör,
személyiségi ellentétek, kellemetlen szituációk) minden esetben az iroda egyeztetésével lehetséges, kölcsönös
szimpátiát jelző, leendő pároknak, a programokkal a leendő pároknak kívánunk biztosítani, kötetlen
ismerkedést és kikapcsolódást. Személyes meghívás alapján, amelyet az irodavezető gyakorol.
13. Az ajánlott programok egy kiegészítő lehetőség, résztvevők számától, időjárási viszonyok figyelembe
vételével kerül megrendezésre, felelősség biztosításról mindenki egyénileg köteles gondoskodni, résztvevő
társkereső kulturált viselkedéssel, embertársait, környezetét megóvva önmagáért felel. Részvétel kizárólag,
egyénileg és saját felelősséggel.
14. A programok megtartása és helyszínek kiválasztási jogát fenntartja a boldogsagom.hu
15. A programokra - programokról történő egyéni utazás során és azon részvételen történő baleset, erkölcsi,
anyagi kárra vonatkozó felelősséget nem vállal a Boldogságom Társkereső iroda.
Mint a szerződés aláírója, jelen szabályok átolvasását, megértését követően mindenben egyetértve elfogadom
és magam részére kötelezővé teszem a társkeresésre vonatkozó működési szabályokat, folyamatokat és
részvételi feltételeket.

Budapest _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
________________________
Társkereső

________________________
boldogsagom.hu

