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Jelen nyilatkozatunk megtételével – az e nyilatkozatunk megtételére szabott határidőben – kijelentjük, hogy a GS1
MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt.-vel [GS1 HU] az Általános Üzleti Feltételek szerint létrejött és fennálló jogviszonyunkat
valamennyi GS1 szabványos szolgáltatás (azonosító számok, számtartományok, cégprefix stb.) / az alábbiakban megjelölt GS1
szabványos szolgáltatások tekintetében (a kívánt rész aláhúzandó, ennek hiányában a nyilatkozat teljes körűnek tekintendő) a
jövőre nézve, azaz a jelen felmondással érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó licenckód lejáratának napjára szóló hatállyal
felmondjuk. Tudomással bírunk arról, hogy jelen nyilatkozatunk a GS1 HU-hoz történő megérkezéskor válik hatályossá.
Nem teljes körű nyilatkozat esetén az érintett szolgáltatások megnevezése:
______________________________________________________________________
Jelen nyilatkozatunk megtételével egyidejűleg vállaljuk, hogy a jelen felmondással érintett cégprefix(ek)ből (GS1 szabványos
azonosítószámok kiadására szolgáló számtartományból [GCP]) a licencjogviszonyunk fennállása alatt képzett GTIN
termékazonosító számokat (az azokkal azonosított kereskedelmi áruk megnevezésével, illetve a nettó mennyiség és a kiszerelés,
vagyis csomagolás típusának megjelölése mellett), továbbá GLN Helyazonosító számokat (az azokkal azonosított helyek
megnevezésével) elektronikus formában a GS1 HU rendelkezésére bocsátjuk, legkésőbb a licenckód lejáratának napjáig.*
Tudomással bírunk arról, hogy a licenckódunk lejáratát követő nappal kezdődően – a licencjogviszony megszűnésére tekintettel –
kötelesek vagyunk minden olyan magatartástól tartózkodni, amely a GS1 HU által nyújtható, jelen nyilatkozattal érintett
szolgáltatás felhasználására irányul. Így különösen, de nem kizárólagosan, nem használhatjuk a jelen nyilatkozattal érintett, GS1
HU által kiadott GLN Szervezetazonosító számot, illetve cégprefixe(ke)t, valamint nem képezhetünk sem nyitott, sem korlátozott,
azaz belső rendszerben felhasználható GS1 szabványos azonosítószámokat és azok megjelenítésére alkalmas GS1 szabványos
jelképeket (vonalkódokat). Kijelentjük, hogy tudomásunk van arról, hogy a GS1 szabványos azonosítószámnak minősül minden
olyan azonosítószám, amely a GS1 szabvány (GS1 General Specifications) által meghatározott számformátum (úgymint kezdő
karakterek, karakterszám) és ellenőrző szám számítási algoritmus szerint, illetve azok felhasználásával kerül előállításra,
generálásra. Ugyancsak tudomással bírunk arról, hogy a GS1 szabványos azonosítószámnak minősülnek az ún. korlátozott térbeli
elosztású azonosításra alkalmazható (RCN) számok, azaz mindazon azonosítószámok, amelyek kuponok, áruk, illetve bármilyen
egyéb termék belső – kizárólag Magyarország területén vagy társaságunkon belül történő – korlátozott azonosítása érdekében
kerül leképzésre és alkalmazásra (GS1 szabványos jelképpel történő megjelenítésre).
Ugyancsak tudomással bírunk továbbá arról, hogy a licencjogviszonyunk megszűnésének napját követően jogviszony hiányában
(bármely GS1 tagszervezettel történő [ismételt] jogviszony létesítéséig) nem vehetünk részt GS1 alapú (EANCOM és/vagy GS1 XML)
EDI és/vagy WEBEDI kommunikációban, teljes körű nyilatkozatunk esetén nem olvashatunk le GS1 szabványos vonalkódot vagy
más GS1 szabványos azonosítót, illetve jelképet, és ugyanezekre harmadik személyt sem jogosíthatunk. Előbbi vonatkozásában
tudomásul vesszük, hogy a GS1 HU-tól eltérő bármely GS1 tagszervezettel történő jogviszony létesítése a GS1 HU által korábban
kiadott GLN Szervezetazonosító szám, illetve cégprefix(ek)ből képzett GS1 szabványos azonosítószám GS1 alapú (EANCOM és/vagy
GS1 XML) EDI és/vagy WEBEDI kommunikációban történő felhasználására vonatkozó tilalmat nem érinti, azaz a korábban a GS1
HU által kiadott azonosítószámok felhasználására vonatkozó jogot a más GS1 tagszervezettel történő jogviszony létesítése nem
keletkeztet, a más GS1 tagszervezettel történő esetleges jogviszony létesítés kizárólag az e más tagszervezet által kiosztott GS1
szabványos azonosítók GS1 alapú (EANCOM és/vagy GS1 XML) EDI és/vagy WEBEDI kommunikációban történő felhasználására
vonatkozóan biztosíthat jogot.
Jelen felmondásra irányuló jognyilatkozatunkat annak ismeretében tesszük, hogy az az ún. SzabványMenedzser szoftver
valamennyi, általunk igénybe vett és a felmondással érintett szolgáltatáscsomaghoz kapcsolódó szolgáltatásának felhasználására
vonatkozó jogosultságunk (teljes körű nyilatkozat esetén a szoftverhez való hozzáférési jogosultságunk) megszüntetését is
eredményezi egyúttal. Kijelentjük, hogy tudatában vagyunk annak, hogy a felmondás következtében a felmondással érintett
szolgáltatással összefüggésben általunk korábban a szoftverbe esetlegesen feltöltött adatok a jogviszony megszűnésének napjával
számunkra elérhetetlenné válnak. Tudomással bírunk ugyanakkor arról, hogy a szoftverben általunk rögzített GS1 szabványos
azonosítókat a GS1 HU nem köteles törölni, azokat a jogviszony megszűnésére való tekintet nélkül jogosult továbbra is tárolni;
ugyancsak tudomásul bírunk továbbá arról, hogy a GS1 Global Registry Platformba a jogviszony fennállása alatt a GS1 HU által a
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SzabványMenedzser Üzletszabályzat rendelkezéseinek megfelelően, jogszerűen továbbított termékadatok – erre vonatkozó
kifejezett nyilatkozatunk hiányában – nem kerülnek törlésre.
Az előzőekre tekintettel társaságunk a termékadatok törlésére/töröltetésére vonatkozó kifejezett nyilatkozatot:
tenni nem kíván
kíván tenni és kéri a GS1 Global Registry-ben szereplő termékadatok törlését/töröltetését
Ugyancsak tudomásul vesszük, hogy a jelen jognyilatkozat hatályosulásától a jogviszony megszűnése napjáig terjedő időszak alatt
is kötelesek vagyunk tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a SzabványMenedzserben rögzített adatok (azonosító
számok) rendszerből történő bárminemű kinyerésére, kimásolására, kimentésére és ezen adatok jogviszony megszűnését követő
további felhasználására irányul.
Kijelentjük, hogy tudomással bírunk arról, hogy a jogviszony megszűnésének napját követően kötelesek vagyunk haladéktalanul
eredménnyel eljárni annak érdekében, hogy ne maradjon nyilvános forgalomban olyan a működési körünkben előállított vagy
forgalmazott termék vagy szolgáltatás, amely a társaságunk által – a korábban hatályos jogviszonyunk során – kiadott GS1
szabványos azonosítót tartalmaz. Ugyancsak tudomásul vettük továbbá, hogy – teljes körű nyilatkozat esetén – nem használhatunk
a működési körükben olyan eszközt, amellyel a GS1 HU által nyújtott bármely szolgáltatást (elsődlegesen azonosítót) beolvassuk
vagy visszafejtjük.
Jelen nyilatkozattal egyúttal kötelezettséget vállalunk arra, hogy kereskedelmi partnereinket a GS1 HU-val fennállt jogviszonyunk,
illetve a jelen felmondással érintett GCP (cégprefix) felhasználására vonatkozó jogunk megszűnéséről haladéktalanul értesítjük
eljárva annak érdekében, hogy nyilvántartásaikban ne maradjon a társaságunk által – a korábban hatályos jogviszonyunk során –
kiadott és használt GS1 szabványos azonosító. Kijelentjük, hogy tudomással bírunk arról, hogy az előzőekkel egyidejűleg a GS1 HU
maga is jogosult harmadik személyeket licencjogviszonyunk és így a GS1 szabványos azonosítók felhasználására vonatkozó
jogosultságának megszűnéséről tájékoztatni.
Tudomással bírunk arról, hogy fentiek megsértése esetén a GS1 HU az Általános Üzleti Feltételek (19) pontjában meghatározott,
s az ott felhívott jogszabályokban foglalt igények érvényesítésére jogosult.
Kelt: …………………………………………..

Cégszerű aláírás: ……………………………………………………. P.h.
Nyomtatott betűvel írott név:

*Tájékoztató az adatszolgáltatással összefüggésben
1. Az adatszolgáltatás vállalására vonatkozó nyilatkozati rész kizárólag azon Partnerek esetében alkalmazandó, amely Partnerek az alaplicencen túli licencszolgáltatás
keretében GS1 cégprefixet (GCP) igényeltek GS1 azonosító kulcsok (GTIN) és/vagy GLN Helyazonosító Számok képzése érdekében. Azon Partnerek, akik kizárólag az
alaplicenchez tartozó szolgáltatások vonatkozásában rendelkeztek felhasználási jogosultsággal nem tartoznak a GS1 HU irányába adatszolgáltatással. Az adatszolgáltatás
kizárólag a GS1 cégprefixből (GCP) képzett GTIN azonosító kulcsokra (GTIN-13 vagy GTIN-14), valamint GLN Helyazonosító számokra vonatkozik, a további azonosító kulcsok
(úgymint SSCC, GRAI, GIAI, GSRN stb.) nem érintettek az adatszolgáltatással. Ugyancsak nem tartoznak a GS1 HU irányába adatszolgáltatással azon Partnerek, akik központi
kiadású GTIN-8 szám felhasználására rendelkeztek jogosultsággal, tekintettel arra, hogy ezen GTIN-8 számokat a GS1 HU központilag tartja nyilván.
2. Az elektronikus formában történő adatszolgáltatás alatt értendő az alábbi formátumú akár Microsoft Excelben, akár egyéb adatbáziskezelő szoftverben kezelt táblázat,
adatbázis vagy az egyébként papír alapon vezetett nyilvántartás digitalizált formában történő megküldése a GS1 HU info@gs1hu.org elektronikus levélcímére:
Kiadott GTIN termékazonosító szám

Kereskedelmi áru megnevezése

Nettó mennyiség és kiszerelés (csomagolás
típusa)

599

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

599

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

599

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Azonosított fizikai vagy digitális hely, vagy funkcionális
egység megnevezése

Kiadott GLN helyazonosító szám
599

………………………………………………………………...

599

…………………………………………………………………

3. Az adatszolgáltatás teljesítése alól mentesülnek azok a Partnerek, akik a felmondással érintett cégprefix(ek)ből képzett GTIN azonosítószámokat és/vagy GLN Helyazonosító
számokat a GS1 HU által fejlesztett és üzemeltetett SzabványMenedzser szoftverben, annak segítségével képezték, vagy azokat a Szabványmenedzser szoftverbe egyébként
feltöltötték, biztosítva ezáltal azok GS1 HU általi ellenőrizhetőségét.
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