
 

 

 

Tájékoztató az elektronikus úton történő szerződéskötésről 

  

A Saját Raktár Kft. 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. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően az alábbi tájékoztatót teszi közzé a Bérleti 
szerződések elektronikus (biometrikus hitelesítéssel ellátott) szerződéskötés 
technikai lépéseivel összefüggésben: 

  

1. A jelen tájékoztatóban alkalmazott fogalmak az Általános Szerződési 
Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározott tartalommal bírnak. 

2. A Bérlő a Bérleti szerződés megkötését megelőzően szóbeli tájékoztatást kap a 
Bérbeadó munkatársától az elektronikus ügyintézés lehetőségéről. 

3. A Bérlő eldöntheti, hogy papír alapú vagy elektronikus aláírási módot választ. 

4. A Bérbeadó munkatársa ellenőrzi a Bérlő személyes okmányait, ezzel elvégzi a 
Bérlő azonosítását. 

5. A Bérbeadó munkatársa rögzíti vagy módosítja a szerződéskötés során érintett 
Bérlő személyes adatait. A személyes adatok kezelése az Általános Adatkezelési 
Tájékoztatóban közzétettek szerint történik. Az adatkezeléshez szükséges 
nyilatkozatokat a Bérlő szóban megadja, amit a Bérbeadó munkatársa rögzít a 
rendszerben. 

6. A rendszer előállítja a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat, melyeket 
a Bérlő a Bérbeadó által biztosítandó tablet eszközön tekinthet meg. A 
szerződéskötésre vonatkozó feltételeket és tájékoztatót is ebben a lépésben 
olvashatja el a képernyő alsó részében található linkre kattintva. 

7. A Bérlő a tableten elolvassa a Bérleti szerződést és a kapcsolódó 
dokumentumokat. 

8. Amennyiben a Bérlő nem rendelkezik elektronikus aláírókartonnal, abban az 
esetben a tableten megadja biometrikus aláírásmintáját, amely rögzítésre kerül a 
Bérbeadó rendszerében. 

9. A Bérlő a Bérleti szerződés és a kapcsolódó dokumentumok elolvasását követően 
biometrikus aláírásával látja el a tablet képernyőjén a dokumentumokat. 

10. A Bérlő dokumentumokra kerülő aláírását és az elektronikus aláírókartonon 
szereplő aláírást a rendszer összehasonlítja. 

11. Amennyiben a Bérlő az aláírandó dokumentumban adathibát talál (személyes 
adat vagy bármilyen egyéb hiba) még az elektronikus aláírás előtt, akkor 
visszautasítja a dokumentum aláírását a tableten az erre biztosított felületen.  A 
Bérbeadó munkatársa a rendszerben javítja a hibás adatokat, és az így módosított 



 

dokumentumot a fentiek szerinti eljárás figyelembevételével ismételten felajánlja 
Bérlőnek aláírásra. 

12. A sikeres Bérlő általi aláírást követően a Bérbeadó munkatársa ellenőrzi, majd 
elektronikus aláírással látja el a Bérleti szerződést és a kapcsolódó 
dokumentumokat. 

13. A Bérlő részére, az általa a szerződéskötés során megadott email címre a 
Bérbeadó munkatársa pdf formátumban elküldi az aláírt Bérleti szerződést és a 
kapcsolódó egyéb dokumentumokat (szerződés átadásának módja). 

14. A Bérleti szerződés a felek kézi aláírásának digitalizálásán alapuló biometrikus 
hitelesítéssel ellátott írásbeli elektronikus irat, amely írásban foglalt szerződésnek 
minősül. 

15. A szerződés nyelve magyar. 

16. Bérbeadó a Bérleti szerződést rendszereiben elektronikusan tárolja a 
jogszabályoknak megfelelően. 

17. Bérlő erre irányuló kérése esetén (amennyiben személyazonosságát megfelelően 
igazolja) Bérbeadó 72 órán belül ismételten elküldi a Bérlő által megadott email 
címre. 

18. A megkötött Bérleti szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és 
Általános Adatkezelési Tájékoztató megtalálható a www.selfstore.hu weboldalon. 

19. Jelen tájékoztató a www.selfstore.hu weboldalon megtalálható, onnan letölthető. 
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