HIRDETMÉNY
ONLINE REGISZTRÁCIÓS szolgáltatás igénybevételéről
I. A HIRDETMÉNY CÉLJA, TARTALMA
A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. a GS1 rendszerhez történő gyorsabb és
egyszerűbb csatlakozás céljából létrehozta azt az elektronikus felületet, amelyen
keresztül a GS1 rendszer egyes szolgáltatásai a Társaság Általános Üzleti
Feltételeiben meghatározott részletes feltételek szerint igényelhetők meg.
A HIRDETMÉNY az ONLINE REGISZTRÁCIÓT igénybevevő Partnerek körét, az
igényelhető GS1 szolgáltatásokat, a regisztráció folyamatát és a keletkező
dokumentumokat rögzíti egységes szerkezetben.
II. AZ ONLINE REGISZTRÁCIÓT IGÉNYBEVEHETŐ PARTNEREK KÖRE
Az online regisztráció azon vállalkozások és természetes személyek részére érhető
el, amelyek Társaságunkkal és annak jogelődjeivel még nem álltak jogviszonyban
és magyar adószámmal rendelkeznek.
Kérjük, hogy az adószám helyes rögzítésére szíveskedjenek fokozott figyelmet
fordítani, az adószám téves rögzítése esetén ugyanis előfordulhat, hogy hibás
adatokkal (cégnévvel és székhelycímmel) készül el a Licenc Szerződés, tekintettel
a IV. pontban rögzítettekre. Nem létező adószám rögzítése esetén regisztrációját
nem áll módunkban fogadni, így a regisztrációs űrlapot ilyen esetben ismételten
be kell nyújtania.
III. AZ ONLINE REGISZTRÁCIÓVAL IGÉNYELHETŐ GS1 SZOLGÁLTATÁSOK
1. GS1 rendszer használathoz alaplicenc igénylés
- A GS1 rendszerhez való csatlakozás regisztrációja során kiadásra kerül a Partnert
globálisan, egyedileg azonosító GLN szervezetazonosító szám, mely a Partner
törzsadataival kiegészítve a nemzetközi Partnernyilvántartó hálózatban is rögzítve
lesz.
- Az alaplicenc felhasználási jog kiadása, mely kiterjed a GS1 rendszer egyes
elemeinek szabványos használatára (úgy, mint EDI, AIDC és az ID Key-sek, AI-k,
GDD használatára).
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- A regisztráció során kiadásra kerül a Partner igénye alapján a globálisan egyedi
cégprefix számtartomány azonosító kulcsok, vagy kuponok képzéséhez. A
központilag kiadott egyedi GTIN8 azonosító szám regisztrációja a Partner
adatszolgáltatása alapján.
- A globális cégprefixek, illetve központi kiadású számok licenckód lejártáig tartó
felhasználási jogosultságának biztosítása az első alkalommal a regisztráció
részeként történik.
IV. AZ ONLINE REGISZTRÁCIÓ FOLYAMATA
1. A Partner által az adószám megadása.
2. A Partner által az árbevételi kategória megadása, mely alapján a GS1 rendszer
licenc ellenértékének meghatározása történik.
3. Az igényelt GS1 szolgáltatások kiválasztása a Partner által.
4. Céges adatoknak megadása a regisztrációhoz a Partner által.
5. A Partner Nyilatkozatainak
rendelkezéseinek elfogadásához.
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6. Az ONLINE REGISZTRÁCIÓ adatainak elektronikus postázása a GS1 részére.
Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció során megadott (cég)adatokat az „adatok
postázását” követően az adószám alapján automatikusan ellenőrizzük. Eltérés
esetén a Licenc Szerződést a közhiteles nyilvántartásból származó adatok
figyelembe vételével készítjük elő és küldjük meg a Partner hivatalosan bejelentett
kapcsolattartói elektronikus levelezési címére.
7. A GS1 által generált egységes szerkezetű Licenc Szerződés automatikus
megküldése a Partner által megadott e-mail címére ellenőrzés céljából. FONTOS,
hogy az előző pontban foglaltakra figyelemmel a Licenc Szerződésben szereplő
adatokat a Partner fokozottan ellenőrizze és hibás adat észlelése esetén
(amennyiben a hiba a cégnevet vagy a székhelycímet érinti) a hibát
ügyfélszolgálati elérhetőségeinken (telefon: +36 1 237 7240; e-mail:
info@gs1hu.org) kollégáink részére jelezze. Egyéb (tehát nem a cégnevet vagy
székhelycímet érintő) hiba esetén (pl. választott szolgáltatásban tapasztalható
hiba) lehetőség van a regisztrációs felületen elvégezni a módosításokat.
8. A Licenc Szerződés elfogadásával a regisztrációs igény megerősítése a Partner
által.

9. Az igényelt szolgáltatások ellenértékét tartalmazó számla kiküldése.
10. Pénzügyi teljesítést követően Igazolás kiküldése az igényelt GS1
szolgáltatásokról, a szolgáltatáshoz kapcsolódó licenckódról és annak lejáratáról.
11. Jelszó generálásához elektronikus levél kiküldése a GS1 Magyarország
honlapja MyGS1 (védett) oldalához, ahol elérhető a Licenc Szerződés mindenkor
aktuális tartalma, letölthető az Igazolás, megtekinthető a számlák tartalma stb.
12. A Licenc Szerződés cégszerű aláírást követő visszaküldése a felhasználási
jogok teljes körű igénybevétele érdekében postai úton, vagy e-mailben csatolva
elektronikus címünkre.
V. AZ ONLINE REGISZTRÁCIÓ SORÁN KELETKEZŐ
FELSOROLÁSA ÉS AZ AZOKBAN SZEREPLŐ AZONOSÍTÓK

DOKUMENTUMOK

1. LICENC SZERZŐDÉS
Licenc Szerződés azonosító száma: GDTI
GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. azonosítója: GLN
Választott szolgáltatások azonosítója: GTIN
2. SZÁMLA
Számla azonosító száma: GDTI
GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. azonosítója: GLN
Partner azonosítója: Partnerazonosító szám
Választott szolgáltatások azonosítója: GTIN és
szolgáltatások esetén megegyezik a Licenckóddal)

S/N

(Licencdíj

köteles

3. IGAZOLÁS
Igazolás azonosító száma: GDTI
Partner azonosítója: Partnerazonosító szám
Partner által igényelt szolgáltatáshoz kapcsolódó Licenckód
MEGJEGYZÉS
Az online regisztráció során megtett nyilatkozatok írásbeli nyilatkozatoknak
minősülnek, joghatásukra az Általános Üzleti Feltételek irányadóak, amelyek –

egyebek közt – a szerződéskötési folyamatot is részletezik, s amelyeket az online
regisztráció során a Partner a maga részéről köteles megismerni.
Az online regisztráció során csak olyan e-mail címet adjon meg, amelyhez
rendelkezik hozzáféréssel, figyelemmel arra, hogy a GS1 Magyarország Általános
Üzleti Feltételei szerint az elektronikus úton tett nyilatkozat is szerződési
nyilatkozatnak minősül, így csak az adott címre kapott levél segítségével tudja
befejezni a regisztrációját. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatvédelmi
politikánkra tekintettel az ingyenes levelezőrendszerek által biztosított e-mail
címeket (freemail.hu, citromail.hu, vipmail.hu stb.) nem áll módunkban elfogadni.
Online regisztráció esetén a Partner tudomásul veszi, hogy az általa az online
regisztrációs igény benyújtásakor megadott adatok az adószám alapján
automatikusan ellenőrzésre kerülnek közhiteles nyilvántartáson alapuló adatokkal
és eltérés esetén a jogviszony – a Partner arra vonatkozó nyilatkozata hiányában,
hogy kifejezetten az általa a regisztrációkor megadott adatokkal kíván szerződni –
a közhiteles nyilvántartáson alapuló adatokkal (így cégnévvel és székhelycímmel)
jön létre.
A regisztráció során felmerülő bármilyen kérdése esetén munkatársaink segítséget
nyújtanak úgy a regisztráció feltételei és menete vonatkozásában, mint az
Adatvédelmi Tájékoztatónk, valamint az Általános Üzleti Feltételek bármely
rendelkezésének részletes megismertetésében az alábbi elérhetőségeken.
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