A Pécsi Egyházmegye
Általános Szerződési Feltételei
online szállásfoglaló rendszer valamint egyéb
online regisztráció igénybevételére vonatkozóan
– magánszemélyek és csoportok részére
Hatálybalépés: 2018.02.06.

A Pécsi Egyházmegye gondnokságainak (Öt Templom Római Katolikus Gondnokság, Jézus
Szíve Római Katolikus Gondnokság, Szent Jakab Római Katolikus Gondnokság) online
szállásfoglaló, valamint a Pécsi Egyházmegye egyéb online regisztrációs felületének használatával Ön
kijelenti, hogy elolvasta elfogadta és megértette a szolgáltatás használatára vonatkozó Ptk. (2013. évi
V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket.
Kérjük, amennyiben megrendelője kíván lenni általunk kínált szolgáltatásoknak figyelmesen
olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe
szolgáltatásainkat és használja felületeinket, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat kötelező
érvényűnek tekinti magára nézve és hozzájárul adatai célhoz kötött kezeléséhez.

Fenntartó adatai:
Pécsi Egyházmegye, mint az alábbi Gondnokságok, mint szolgáltatók fenntartója
Név: Pécsi Egyházmegye
Címe: 7621 Pécs, Dóm tér 2.
Adószáma: 19942054-1-02
Számlaszáma:10701214-67770896-51100005
A Pécsi Egyházmegye adatvédelmi nyilvántartási száma:
Honlapja: https://pecsiegyhazmegye.hu
Telefonszáma:
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Szolgáltatók adatai:
Megnevezés: Jézus Szíve Római Katolikus Gondokság
Címe: 7621 Pécs, Dóm tér 2.
Adószáma:18743247-1-02
Számlaszáma: 10701214-69673317-51100005
Üzemeltetése alá tartozik: Püspökszentlászló Arborétum Tájház, Magyarhertelend táborház, Orfűtáborház
Telefonszáma: +36 30 259 7427
Megnevezés: Öt templom Római Katolikus Gondnokság
Címe: 7621 Pécs, Dóm tér 2.
Adószáma: 18743319-2-02
Számlaszáma: 10701214-69673252-51100005
Üzemeltetése alá tartozik: Pécs – Dóm Zarándokház
Telefonszáma: +36 30 259 7427
Megnevezés: Szent Jakab Római Katolikus Gondnokság
Címe: 7621 Pécs, Dóm tér 2.
Adószáma: 18743302-1-02
Számlaszáma: 10701214-69673434-51100005
Üzemeltetése alá tartozik: Máriagyűd – Domus Marie lelkigyakorlatos ház
Telefonszáma: +36 30 259 7427

Szolgáltatás leírása:
A Pécsi egyházmegyei szállások értékesítését a fent megnevezett gondnokságok végzik.
Online bejelentkező adatlapjainkon ezen szállások megrendelését eszközölhetik partnereink.
Szálláshelyek házirendje, részletes leírása ITT megtekinthető.
Adatkezelési szabályok:
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a
magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(„Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényvonatkozó rendelkezéseire.
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön
kikötés nélkül is irányadók.
A regisztráció során megadott adatokat a szolgáltató harmadik félnek nem adja ki, valamint
más célra nem használja fel. Az adatokat a felhasználó kérésére törli.
A Pécsi Egyházmegye szálláshelyein megfigyelő kamera nem működik.
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A rendelés és regisztráció menete:
Az online adatbekérő pontos kitöltése után a rendszer egy áttekintést ad a megrendelt
szolgáltatásokról. Ezt követően az árkalkuláció gomb kiválasztásával munkatársaink 48 órán belül
érvényes visszaigazoló adatlapot küldenek megrendelőink részére.
A Pécsi Egyházmegye online regisztrációs felületének kitöltése után a rendszer egy
regisztrációs kódot küld megadott e-mail címre, mely jogosítja személyt az adott programon való
részvételre.
Fizetési lehetőségek:
Szállásigénylésnél kérjük a visszaigazoló adatlapban szereplő összeg 100 százalékának
előreutálást, a szállás elfoglalást megelőző 30. napig.
Programokra történő regisztráció estében – amennyiben a részvétel részvételi díj
megfizetéséhez kötött – az adott program leírásában szereplő fizetési feltételek az irányadóak.
Panaszbejelentés és rendelkezésre állás:
Megrendelt, kifizetett és igénybevett szolgáltatásainkkal kapcsolatban szóbeli és írásbeli
panasszal élhet a elérhetőségeinken. A panaszügyintézésben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi
CLV. törvényben leírtak szerint járunk el.
Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei:
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és
Foglalkoztatási Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztálya
székhely/levelezési cím:7630 Pécs, Hengermalom utca 2.
tel: (06 72) 795 398,
e-mail cím: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu
Békéltető testület:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Székhely: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Levelezési cím: 7635 Pécs, Majorossy I. u. 36.
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu
További információért valamint észrevételével keresse munkatársainkat, akik mindennap
(keddi napok kivételével) 10:00 és 17:00 óra között rendelkezésre állnak az alábbi elérhetőségeken:
Szállásbejelentkezés: szallas@pecs.egyhazmegye.hu; telefonon: +36 30 259 7427
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