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PREAMBULUM
A CaliVita International egy MLM hálózat, amelynek sajátos működési szabályai vannak. Működési sza-
bályzata Tagjai számára lehetővé teszi egy biztos, jól jövedelmező üzlet kiépítését, ezért fontos, hogy 
minden jelenlegi és jövőbeli Tag figyelmesen elolvassa, megértse és elfogadja ennek a dokumentumnak 
az összes pontját és összes mellékletét, mivel ez szerves részét képezi a tagsági szerződésnek, melyet 
a belépési nyilatkozat szentesít. A CaliVita International Hálózat a működése során minden vonatkozó 
jogszabályt és etikai szabályt betart. A különböző országok szabályzataiban lehetnek bizonyos eltérések, 
melyek csak az adott országban érvényesek. Minden Tagnak ismernie kell annak az országnak az érvé-
nyes Működési szabályzatát, amelyikben él és/vagy hálózati termékeket forgalmaz és/vagy hálózatépí-
tést végez. A Működési szabályzat csak a mellékleteivel együtt érvényes.

Érvényes 2018. május 25-től.

Korábbi verzió: 2018. február 1.

Azok a tagok, akik megújítják tagságukat, értelemszerűen elfogadják a mindenkor érvényben lévő sza-
bályzatokat. 

1. FOGALOMTÁR
Az alábbiakban olvashatók a szabályzatban használt alapfogalmak. Ez a fogalomtár elválaszthatatlan 
részét képezi a CaliVita International Hálózat Működési szabályzatának.

1.1 A hálózat – a CaliVita International Hálózat magában foglalja az összes Tagját a világon, akiken 
keresztül a termékeit forgalmazza. A CV Hálózat egységes módon és alapelveken működik az összes 
országban, ahol a Tagjai (lásd az 1.4. bekezdést) élnek és/vagy üzletet folytatnak.

1.2 A Cég – az adott országban a CaliVita International név és védjegy használatának mindenkori jogo-
sultja(i), mely(ek) a hálózat irányításáért felelős(ek).

1.3 A szabályzat – azon szabályok gyűjteménye, amelyek a hálózat termékeinek forgalmazásával kap-
csolatos valamennyi tevékenységre vonatkoznak; a szabályzat nem korlátozódik kizárólag erre a doku-
mentumra. Minden szabályzat a jelen Működési szabályzat elválaszthatatlan melléklete.

1.4 A Tag – azon magán (természetes) személy, gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozó vagy társas 
vállalkozás), illetve egyéb szervezet, aki, illetve amely független Tagként regisztráltatta magát a Cégnél, 
hogy a hálózat termékeit forgalmazza, illetve használja. A Tagjait a Calivita International Hálózat üzleti 
partnereinek tekinti és lehetőséget biztosít a fejlődésre és növekedésre. Az előrelépés során a Tag jogo-
sultságai folyamatosan növekednek, de kötelezettségei is változnak.

1.5 Kiskereskedelmi vásárló, aki bármely tag ajánlására, kiskereskedelmi áron vásárol a Hálózattól. A 
Kiskereskedelmi vásárló a vásárláshoz és számviteli bizonylatainak kiállításához szükséges adatait bo-
csátja az ajánló Tag rendelkezésére azzal, hogy ezeket továbbíthatja a Hálózatnak. További jogosultsá-
gok mindaddig amíg Taggá nem válik, nem illetik.

1.6 A hálózat szabályzata a Tag meghatározást használja a magán (természetes) személy Tagokra, a 
tagsággal rendelkező gazdasági társaságokra vagy szervezetekre és a tagsággal rendelkező társaságok 
vagy szervezetek Képviselőire (lásd az 1.9. bekezdést). A Tag(ok) és/vagy Képviselő(k) meghatározás 
használata e dokumentumban nem jelenti azt, és nem utal arra, hogy ezen Tagok és/vagy Képviselők a 
Cég alkalmazásában állnak. A tagsági viszonyon kívül semmilyen más kapcsolat, jogviszony nem fűzi 
őket a Céghez, csupán az, hogy független vállalkozóként a hálózat termékeit forgalmazzák és hálózatot 
építhetnek.

1.7 A Tagok között tevékenységük és tagságuk érvényessége, illetve pénzügyi kifizetésre való jogosult-
ságaik szerint különbségek vannak. Az egyes tevékenységek között átjárhatóság van mindkét irányban, 
amelyet a Tag határoz meg (lásd a Tagok jogairól és kötelezettségeiről szóló 4. bekezdést).

1.8 A tagság érvényessége szempontjából különbség van a teljes jogú Tagok, a függő státusú Tagok és 
a nyilvántartásba vett Tagok között (lásd a Tagság feltételeiről szóló 3. bekezdést).

1.9 A Képviselő – az a személy, akit egy tagsággal rendelkező gazdasági társaság vagy szervezet azzal 
bíz meg, hogy a hálózaton belül képviselje a társaságot, illetve eljárjon a tagsággal rendelkező társaság 
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vagy szervezet nevében és érdekében. A Tag(ok) meghatározást a szabályzat minden egyes szakaszá-
ban oly módon kell értelmezni, hogy az kiterjed a tagsággal rendelkező társaságok vagy szervezetek 
Képviselőire akkor is, ha ezt az adott bekezdés nem említi.

1.10 A tagkód – a Tagok egyéni, tíz (10) számjegyből álló kódszáma, amely a Tag azonosítására szolgál, 
és amelyet a Cég bocsát a Tag rendelkezésére. A tagkód segítségével a Tag hálózati áron (lásd az 1.11. 
bekezdést) vásárolhatja meg a hálózat termékeit. A Cég és/vagy a CV Hálózat a tagkód alapján tudja 
jóváírni a Tagnak járó bónuszpontokat és egyéb fizetési juttatásokat.

1.11 A hálózati ár – az az ár, amelyért a Tag a hálózat termékeit megvásárolhatja a Cégtől. A CV Hálózat 
termékeinek hivatalos kiskereskedelmi ára mindenkor 33%-kal magasabb, mint a hálózati ár.

1.12 A tagsági viszony érvényessége – a CV Hálózatban a tagság egyéves időtartamra szól, melyet 
minden évben meg kell újítani. A tagsági év általában megegyezik a naptári évvel (vagyis egy adott évben 
január 1-jétől december 31-ig tart). Kivétel ez alól: aki adott év július 1-jén vagy azt követően lép be, annak 
a következő év december 31-ig érvényes a tagsága.

1.13 A pénzügyi év – a hálózatot vezető Cég pénzügyi éve egy adott országban. A pénzügyi év az az idő-
tartam, amelynek során meghatározzák egy Tag éves teljesítményszintjét és az ezért járó pénzbeli vagy 
egyéb juttatását. A pénzügyi év nem szükségszerűen igazodik a tagsági évhez és a naptári évhez.

1.14 Szponzorvonalak – egy magánszemély, gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet csak egy Tag 
segítségével válhat maga is Taggá. Így egy kapcsolatrendszer alakul ki a beléptető Tag és az általa be-
léptetett új Tagok között. Ezeket a lineáris kapcsolatokat szponzori vonalaknak nevezzük. A kapcsolat-
rendszerben álló tagok egymás személyes adatait is megismerhetik az Adatkezelési Szabályzat szerint 
megfelelő biztonsági és szervezési intézkedések mellett.

1.15 Csoport – annak ellenére, hogy a Tag és a felette lévő szponzorok között kapcsolat áll fenn, a sza-
bályzatban a csoport szó csak a Tag alatt lévőkre (azaz alsó szponzorvonalaira) vonatkozik, vagyis azon 
Tagokra, akik közvetlenül vagy közvetett módon az adott Tag szponzori tevékenysége által váltak Tagok-
ká.

1.16 A bónuszpont (BP) – a hálózaton keresztül forgalmazott termékekhez hozzárendelt pontérték, me-
lyet a Tag a termékek megvásárlásával kap. A Cég vezeti a Tag és a csoportja által összegyűjtött bónusz-
pontokat, és ezek alapján számítja ki a Tag havi nominális teljesítményszintjét (lásd az 1.26. bekezdést).

1.17 A személyes bónuszpontok (SZBP) – azok a bónuszpontok, melyeket a Tag saját vásárlásai után 
kap.

1.18 A csoportbónuszpont (CSBP) – azoknak a bónuszpontoknak az összessége, amelyeket a Tag, to-
vábbá közvetlenül szponzorált csoportjai és Tagjai kapnak saját vásárlásaik után.

1.19 A személyes csoportbónuszpont (SZCSBP) – azoknak a bónuszpontoknak az összessége, amelyek 
fennmaradnak, miután levonjuk az összes csoportbónuszpontból a közvetlenül szponzorált 21%-os Ta-
gok csoportbónuszpontjait.

1.20 A kereskedelmi pont (KP) – a hálózatban forgalmazott termékekhez hozzárendelt pontérték, amely 
a hálózati ár nettó összegének pontokban kifejezett értéke. A kereskedelmi pont – amely a havi kifizetés 
alapja – és a nominális teljesítményszint (lásd az 1.27. bekezdést) együtt határozza meg a Tag kifizeté-
sének összegét.

1.21 A személyes kereskedelmi pont (SZKP) – az a kereskedelmi pontérték, melyet a Tag a saját vásár-
lásai után kap.

1.22 A csoportkereskedelmi pont (CSKP) – az a kereskedelmi pontérték, melyet a Tag, továbbá közvet-
lenül szponzorált csoportjai és Tagjai kapnak saját vásárlásaik után.

1.23 A személyes csoportkereskedelmi pont (SZCSKP) – az a pontérték, amely fennmarad, miután le-
vonjuk az összes csoportkereskedelmi pontból a közvetlenül szponzorált 21%-os Tagok csoportkereske-
delmi pontjait.

1.24 Alap (Basic) szint – az a százalékban kifejezett szint, amit a Tagok egyéni hűség kedvezményének 
meghatározására használnak. A nominális teljesítményszintet, azaz a százalékszintet az határozza meg, 
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hogy a Tag csoportja(i) által egy hónapban összegyűjtött csoportbónuszpontok (CSBP) és a Tag szemé-
lyes bónuszpontjainak (SZBP) együttes értéke mennyi.

1.25 Hálózatépítő (Leader) szint – az a százalékban kifejezett szint, amit a disztribútorok nominális kifi-
zetésének (lásd az 1.28. bekezdést) meghatározására használnak. A nominális teljesítményszintet (lásd 
az 1.27. bekezdést), azaz a százalékszintet az határozza meg, hogy a Tag csoportja(i) által egy hónapban 
összegyűjtött csoportbónuszpontoknak (CSBP) és a Tag személyes bónuszpontjainak (SZBP) együttes 
értéke mennyi.

1.26 Menedzseri szint – A menedzseri státusnak 16 különböző szintje van. Minden szint eléréséhez el-
térő feltételek teljesítése szükséges. A menedzseri szintek eltérő jutalmazási rendszert kínálnak, melyek 
részletes előírásait a jelen szabályzatban található menedzserstátussal foglalkozó fejezetek tárgyalják 
(lásd a 11–12. bekezdéseket).

1.27 A nominális teljesítményszint – az a százalékban kifejezett szint, melyet a személyes és csoportbó-
nuszpontok összege határoz meg, amely 4%-tól 21%-ig terjed.

1.28 A nominális kifizetés – a nominális teljesítményszint alapján kiszámolt pénzügyi jogosultság a 
7-21% szinteken, mely tovább növelhető egyéb ösztönző rendszerek teljesítésével.

1.29 A CaliNews – a CaliVita International Hálózat által kizárólag a Tagjainak terjesztett belső lap, mely 
negyedévente jelenik meg. A CaliNews kifejezetten a Tagoknak szól, nyilvánosságra nem hozható.

1.30 Adatkezelő – a Tagok vonatkozásában az Adatkezelési szabályzat tartalmazza a részletes sza-
bályokat. Az a Tag, aki saját szponzorvonallal rendelkezik, az alatta levő Tagok szempontjából szintén 
adatkezelő. Az a Tag, aki reklámtevékenységet végez, és reklámtevékenysége során lehetséges Tagokkal 
vesz fel kapcsolatot, e lehetséges Tagok vonatkozásában szintén adatkezelő. Az adatkezelést végző 
Tagok mint adatkezelők kötelesek az Adatkezelési szabályzat szerint eljárni.  Hálózat adatkezelési szem-
pontból az alábbiak szerint épül fel:

CF-Net Kft, és Business Art Solutions Kft közös adatkezelők, RND Soft Kft adatfeldolgozó, CaliProducts 
Kft. Logisztikai és kiszervezett HR szolgáltató. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a CaliVita Internatio-
nal adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki, melynek elérhetősége: adatvedelem@calivita.com. Bármely kérdés-
sel lehet hozzá  bizalommal fordulni.

1.31 Adatfeldolgozó – minden Tag, aki a Hálózat vagy bármely Tag nevében adatkezelést végez. (például 
valaki számára adatot gyűjt.)

1.32 Disztribútortag – az a Tag aki független személyként forgalmazza a Hálózat termékeit, vagyis saját 
nevében értékesíti a termékeket, és a Cég nem állít ki helyette számlát.

1.33 B2B – „Business to business”, azaz kizárólag olyan anyagok, amelyek a Tagoknak mint üzleti partne-
reknek szólnak annak megsegítésére, hogy megfelelő információkat adhassanak tovább a termékekről. 
A B2B anyagok olyan információt is tartalmaznak, amelyek kívülállókra (vásárlókra, fogyasztókra) nem 
tartoznak, ezek a Hálózat belső anyagai.

1.34 B2C – „Business to Consumer”, azaz azok az anyagok, amelyek terjeszthetők, mert vásárlóinknak, 
a fogyasztóinknak is szólnak. A B2C tartalom tekintetében számos jogszabályi kötelezettséget kell be-
tartani.

1.35 GDPR – „Általános Adatvédelmi Rendelet” az Európai Parlament és Tanács 679/2016 sz. rendelete

1.36 Kiskereskedelmi ár ; a nem tag fogyasztó által fizetett végfelhasználói ár, engedmények nélkül.

1.37 Nagykereskedelmi ár – a Tagok által a Hálózatnak fizetett ár, amely különböző engedményeket, 
kedvezményeket tartalmazhat, amelyek mértéke legalább 33% a kiskereskedelmi árhoz képest. 

1.38. Előregisztrált tag – lásd 3.3 pont

2. A SZABÁLYZAT VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
2.1 A CaliVita International rendszer tulajdonosának kizárólagos joga a CV Hálózat Működési szabályza-
tának meghatározása. A Működési szabályzat és a működési rendszer kezelése a Cég kizárólagos jogát 
képezi.
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2.2 A Működési szabályzat módosítása a módosításban megjelölt időponttól, ennek hiányában a Taggal 
való közlést követő 10. napon lép hatályba. Közlésnek minősül: az üzleti hírlevélben történő megjelenés 
és ennek Cég általi megküldése a Tag részére (függetlenül attól, hogy a Tag ezt mikor nyitja meg), illető-
leg a Cég internetes oldalán történő közzététel. Amennyiben a közlésnek több időpontja van, abban az 
esetben a legkorábbi időponttól kell a 10 napos hatályba lépést számítani.

2.3 A Tag kötelessége, hogy tájékozódjon a Működési szabályzatban történt módosításokról hatályba 
lépésüket megelőzően. A módosítás hatályba lépésének időpontjától kezdve a Tag köteles a módosított 
szabályzatnak megfelelően folytatni tevékenységét anélkül, hogy erről külön értesítést kapna a Cégtől a 
2.2. bekezdésben leírtakon kívül.

2.4 A Cég úgy tekinti, hogy a Működési szabályzat módosításában foglaltakat a Tag teljes mértékben 
elfogadja.

2.5 Amennyiben a Tag a Cég felé számlát bocsát ki, ezzel elfogadja a Működési szabályzat módosításá-
ban foglaltakat (a 2.4. bekezdésben leírtak mellett).

2.6 Amennyiben a Cég és/vagy a CV Hálózat nem érvényesíti a szabályzat által előírt bármely jogát, vagy 
olyan eljárást engedélyez, amely ellentétben áll a szabályzat cikkelyeivel, vagy ha érvényben van olyan 
gyakorlat, illetve szokás, amely ellentmond a szabályzat cikkelyeinek, az nem jelenti azt, hogy a Cég vagy 
a hálózat feladja, illetve elveszíti arra vonatkozó jogát, hogy megkövetelje Tagjaitól a szabályzat minden 
egyes cikkelyének a betartását.

2.7 A szabályzatot úgy alkották meg, hogy azon ország jogszabályi előírásainak megfeleljenek, ahol a CV 
Hálózat termékeit forgalmazzák, és/vagy a Cég hálózati tevékenységet folytat. Amennyiben a szabályzat 
bármely cikkelye és ezáltal annak alkalmazása esetlegesen bárminemű jogszabályba ütközik, úgy ez 
nem érinti a szabályzat egészének, illetve többi cikkelyének érvényességét és érvényre juttatását az adott 
országban. Érvénytelenség esetén az adott ország jogszabályaiban szereplő, a rendelkezés céljához leg-
közelebb álló tartalmat kell a Működési szabályzat részének tekinteni.

2.8 A jelen módosítási szabályok a Működési szabályzat összes mellékletére vonatkoznak (Általános 
adatkezelési szabályzat, Reklámszabályok és reklámkövetelmények, Szabályzat a közösségi médiás és 
internetes jelenléthez).

2.9. A szabályzat korábbi verzióinak elérési helye: www.calivita.hu

3. A TAGSÁG FELTÉTELEI
Belépés (regisztráció)

3.1 Tagság létesíthető természetes személyként, gazdálkodó szervezetként és egyéb szervezetként. A 
belépéskor választott alanyiság nem befolyásolja a Tag szervezeti és tevékenysége szerinti státusát, en-
nek kizárólag a nyilvántartások és a nyilatkozattétel szempontjából van jelentősége.

3.2 Tagnak a jelentkezési lap kitöltésével, aláírásával és az ezzel egyidejűleg a jelen pontban meghatáro-
zott adatok megadásával, illetve okiratok bemutatásával, átadásával, valamint díjmentesen, a mindenkor 
meghatározott KP-értékű termék/ek megvásárlásával lehet jelentkezni. A jelentkezési lap kitöltése (re-
gisztráció) történhet elektronikusan és papír alapon.

3.3 A belépés nem eredményez tagságot. A belépés előfeltétele, hogy a Cég elfogadja a jelentkezést, 
és – a kitöltött és (cégszerűen) aláírt jelentkezési lap átvételét követően – kiadja a Tag kódját. A tagság 
érvényessége ezzel szemben akkor kezdődik, amikor a Tag a mindenkor meghatározott KP-értékű ter-
méket kifizette, és az összeg jóváírásra került. A Tag jogosultságai és kötelezettségei ettől az időponttól 
érvényesek, a korábban kiadott tagkód is ettől az időponttól működőképes.

Regisztrációkor megadott adatok és nyilatkozatok

3.4 Elektronikus regisztrációkor szükséges a regisztrációs űrlap kitöltése és az abban foglalt feltételek 
teljesítése, továbbá a 3.6 pontban foglalt céges, illetve vállalkozói okiratok postai úton vagy személyes 
kézbesítés során történő eljuttatása a Cég címére. Elektronikus belépés esetén az okirati mellékleteket 
kötelező 14 napon belül elküldeni a Cég részére. Amennyiben az okiratok nem érkeznek meg a Céghez, 
abban az esetben a tagsági jogosítványok a regisztráció ellenére sem gyakorolhatók.
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3.5 A belépéshez szükséges nyilatkozatokat elektronikus belépés esetén a Tag elektronikusan teszi meg. 
Amennyiben a Tag valótlan nyilatkozatot tesz, a polgári jog szabályai szerint felel ezekért.

3.6 A regisztráció feltétele a Működési és adatkezelési szabályzat elfogadása, ennek aláírásáig a tagság 
nem aktiválható, csak vásárlóként értékelhető.

Papír alapon történő belépés

Magánszemély esetén:

– aláírással ellátott eredeti belépési lap és nyilatkozat,

– adatvédelmi nyilatkozat.

Egyéni vállalkozó esetén:

– aláírással ellátott eredeti belépési lap és nyilatkozat,

– vállalkozói igazolvány,

– adatvédelmi nyilatkozat.

Társas vállalkozás belépése esetén:

– aláírással ellátott eredeti belépési lap és nyilatkozat,

–  hatályos cégkivonat (ingyenesen hozzáférhető, közhiteles adatbázisból kinyomtatott),

– aláírási címpéldány másolata,

– adatvédelmi nyilatkozat.

Egyéb szervezet, jogi személy belépése esetén:

– aláírással ellátott eredeti belépési lap és nyilatkozat,

–  a nyilvántartásba vételt, bejegyzést igazoló hiteles okirat (ingyenesen hozzáférhető, közhiteles 
adatbázisból kinyomtatott),

– aláírási címpéldány másolata,

– adatvédelmi nyilatkozat.

Természetes személy Tag vagy Képviselő adatainak rögzítése a kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat 
alapján történik. A Tag tudomásul veszi, hogy a tagsági viszony fennállása alatt a megadott adataiban 
bekövetkezett változásról a tárgyhót követő hónap 5-éig vagy legkésőbb 14 napon belül köteles a Céget 
írásban értesíteni.

3.7 Amennyiben társaság vagy szervezet jelentkezik Tagnak, a jelentkezési lapon kötelező feltüntetni a 
társaság vagy szervezet adó- és bankszámlaszámát, továbbá a lap mellé csatolni kell gazdasági társa-
ság esetén a hatályos cégkivonat és az aláírási címpéldány másolatát, egyéb szervezet esetén a nyilván-
tartásba vételt igazoló okirat másolatát.

3.8 A Tag tudomásul veszi, hogy amennyiben a belépést eredetiben aláírt papírok nélkül, illetve a szük-
séges iratok leadása nélkül teszi meg, úgy kifizetésre csak abban az esetben jogosult, amennyiben a 
szükséges iratokat csatolta.

A Tagok kötelezettségei belépéskor (regisztrációkor)

3.9 A CV Hálózatba való jelentkezéssel (amelynek módját a 3.1–3.3 bekezdés ismertette), a Tag elfogad-
ja a tagságra vonatkozó összes szabályt és mellékletet, amely a Cég és/vagy hálózat honlapján megje-
lenik, és egyúttal kötelezi magát ezen szabályok betartására, amennyiben a Cég elfogadja jelentkezését. 
A jelentkezéssel a Tag elfogadja és hozzájárul, hogy a Cég különböző reklámanyagokat, újságokat, inter-
netes hírleveleket küldjön neki a bővebb tájékoztatás érdekében. A jelentkezéssel a Tag az Adatkezelési 
szabályzat rendelkezéseit is elfogadja.

3.10 A tagkód mindenkor a Cég tulajdona.

3.11 A Tagok vagy Képviselők a részükre kibocsátott tagkódot kizárólag a regisztráció elfogadása után 
használhatják.



CaliVita International Magyarország 
CF-Net Kft., 1052 Budapest, Aranykéz utca 6. 

8. oldal 
Összesen 28.

CaliVita® Nemzetközi Hálózat Működési szabályzata

3.12 A tagkód használatának jogát eladni, elajándékozni vagy átíratni – amennyiben a tagsággal rendel-
kező társaság vagy szervezet jogi státusában változás állt be – csak a Cég előzetes írásos jóváhagyásá-
val lehet.

3.13 A hálózat működéséhez elengedhetetlen a számítógépen történő információáramlás a CV Hálózat 
és/vagy az adminisztratív cégek és/vagy a regisztrált Tagok között. A Tag hozzájárul ahhoz, hogy a Cég 
és/vagy a CV Hálózat továbbíthassa a Tag által megadott személyes adatokat a Cég és/vagy a CV Háló-
zat összes Tagja, leányvállalata és partnere részére, továbbá a Tag által megadott személyes adatokat 
felhasználhassa a hálózat üzleti tevékenységének lebonyolításában az Adatkezelési szabályzat szerint.

A tagság érvényessége

3.14 A tagság érvényessége szempontjából különböző státusú tagokat különböztetünk meg: teljes jogú 
Tag, függő státusú Tag és nyilvántartott státusú Tag. A tagság a belépés dátumától tárgyév december 31-
ig tart. Amennyiben a tagság július 1. és december 31. között létesült, úgy az a következő év december 
31-ig érvényes.

3.15 A tagság megújítása – a következő év december 31-ig – a mindenkor meghatározott KP-értékű ter-
mék vagy termékek megvásárlásával lehetséges. A tagság megújítására két lehetőség áll rendelkezésre:

3.15.1 A Tag az adott évben megújíthatja tagságát kumulatív (összesített) tagságmegújítással. Ez 
akkor lehetséges, ha a Tag összesített vásárlásainak KP-értéke (egy vagy több számlán) eléri az 
adott év kumulatív tagságmegújításához szükséges KP-értéket.

3.15.2 Amennyiben a Tag vásárlásainak kumulatív KP-értéke év közben nem éri el a tagságmegújí-
táshoz szükséges KP-értéket, a Tagnak lehetősége van arra, hogy szeptember 1. és december 31. 
között megújítsa tagságát az ezen időszakra meghatározott KP-értékű termék vagy termékek (egy 
számlán történő) megvásárlásával.

3.16 Amennyiben a Tag nem újítja meg tagságát a tagságmegújítás végéig (december 31-ig), ún. „pen-
ding”, azaz függő státusba kerül két évre, akire az alábbi szabályok vonatkoznak:

3.16.1 A függő státusú Tag elveszíti korábbi hálózatát, és a felsővonalában lineárisan, felfelé halad-
va az az első tag lesz a csoportja új szponzora, aki megújította tagságát.

3.16.2 A függő státusú Tag elveszíti az addig felhalmozott utólagos árkedvezményét (esetleges ki 
nem fizetett bónuszát).

3.16.3 A függő státusú Tag továbbra is hálózati áron vásárolhat, és a vásárlásért járó kereskedel-
mi és bónuszpontjai elszámolásra kerülnek a hálózatban, viszont elveszíti a tagsággal járó egyéb 
jogait és addig szerzett előnyeit. Azaz a függő státus alatt a Tag nem jogosult kifizetésre, illetve 
elvesztett hálózatát és kifizetéseit egy esetleges reaktiválás után sem kaphatja vissza.

3.16.4 A függő státusú Tag online termék- és vállalati információkat továbbra is kap, de CaliNews-ra 
nem lesz jogosult. A Cég a függő státusú Tagokkal kapcsolatot tart fenn, üzeneteket küldhet a ré-
szére, beleértve az akciókat, reklámajánlatokat is.

3.16.5 A függő státusú Tag az utolsó vásárlása tárgyévét követő 2. naptári év végéig megtartja a 
függő státust, és újabb vásárlásaival újra meg újra meghosszabbodik ez a státusa. Amennyiben a 
két éves időszak vásárlás nélkül telik el, a függő státusú Tag státusa nyilvántartott státusra válto-
zik. A nyilvántartott státusú Tagnak nincsenek jogai, azonban mindaddig, amíg törlését nem kéri, a 
Cég kapcsolatot tart vele, és üzeneteket küldhet a részére, beleértve az akciókat, reklámajánlatokat 
is.

3.16.6 A függő státusú Tag újra teljes jogú taggá reaktiválhatja magát:

–  a reaktiváláshoz szükséges mindenkor meghatározott KP-értékű termék adott naptári évben tör-
ténő vásárlásával (egy vagy több számlán),

– ha beregisztrál maga alá egy teljes jogú tagot.

3.16.7 A függő státusú Tag a mindenkori aktív tagság elvesztését követő első évben január 1-től 
június 30-ig csak a függő státusbeli szponzora alá reaktiválhatja magát. Ha a passzívvá válását 
követő július 1-ig nem reaktiválta magát, akkor innentől szabadon regisztrálhat másik Tag alá is.
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3.16.8 A reaktiválás mindig csak az adott naptári év végéig érvényesíti a tagsági viszonyt, azaz: 
a reaktiválást követően a Tagnak a tagságmegújítási feltételeket is teljesíteni kell, ha a következő 
évre érvényes, teljes jogú tagságot kíván fenntartani. Ha már van érvényes tagsága, akkor a reakti-
vált tag is élhet a kumulált KP-értékkel történő tagságmegújítás lehetőségével, amelynek összegé-
be a reaktiválás számlája is beleszámít.

3.17 Adatváltozás

Ha a jelentkezési lapon feltüntetett adatok bármelyike megváltozik, például az adószám, a bankszám-
laszám vagy a képviselő személye, azt a Tag köteles a tárgyhót követő hónap 5-éig vagy legkésőbb 14 
napon belül írásban bejelenteni a Cégnek.

3.18 Törlési kérelem

Törlést írásban, a Céghez eljuttatott kérelem útján lehet kérvényezni. A tagság megszűnéséről szóló ér-
tesítés kézhezvételével egyidejűleg az érintett Tag elveszíti az összes tagsággal járó jogát, beleértve a 
tagkód használatának jogát is, és megszűnnek a tagsággal járó kötelezettségei is, kivéve azokat a köte-
lezettségeket, amelyek a tagság alatt keletkeztek, és amelyeket a Tag nem teljesített.

3.19 Egyéb adatvédelmi kérelmek: lásd adatvédelmi szabályzat

3.20 Jelentkezés visszautasítása

A CV Hálózatnak és/vagy a Cégnek jogában áll bármilyen okból visszautasítani egy jelentkezési kérelmet 
vagy egy tagság meghosszabbítására beadott kérelmet, illetve joga van bármilyen okból megszüntetni 
egy érvényes tagságot. Amennyiben a Cég elutasítja a tagság meghosszabbítását, vagy megszüntet egy 
meglévő tagságot, úgy a szóban forgó Tag elveszíti a tagsággal járó minden jogát és minden jelenlegi és 
jövőbeli juttatását a Cégtől és/vagy a CV Hálózattól. Ez alól kivételt képeznek azok a kifizetetlen juttatá-
sok, melyeket teljes egészében a Tag keresett meg, és melyeket a Cég elismer a tagság megszűnésének 
vagy meg nem hosszabbításának a napjáig.

3.21 Újbóli belépés

Az a Tag, akinek bármilyen okból megszűnt a CV hálózati tagsága, a tagság megszűnésének napjától 
számított hat (6) hónap elteltével újra beléphet a hálózatba. Amennyiben a Cég elfogadja a Tag újbóli 
jelentkezését, úgy a szóban forgó személy új Tagként léphet be a hálózatba minden korábbi szponzori 
vonala vagy csoportja nélkül. Újbóli belépéskor az új adatkezelési szabályzatot kell elfogadni.

3.22 A tagság egyéb feltételei

Tagságra jogosult:

– bármely nagykorú cselekvőképes természetes személy,

– társaság, illetve szervezet, mely az adott országban bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett jogi 
személy,

– vagy jogi személyiség nélküli társaság, illetve szervezet.

3.23 Egy Tag csak egy tagsággal rendelkezhet a CV Hálózatban. Érvényes tagsággal rendelkező személy, 
társaság vagy szervezet, illetve ezek Képviselői nem tevékenykedhetnek a CV Hálózatban egy másik 
tagkóddal is.

3.24 Tagsággal rendelkező társaság vagy szervezet Képviselői magánszemélyként nem lehetnek a CV 
Hálózat Tagjai.

3.25 A CV Hálózatban Tagként szereplő társaság vagy szervezet Képviselőjeként legfeljebb két személyt 
lehet bejegyezni. A társaság, illetve szervezet elfogadja, hogy ezen személyek képviselőként való regiszt-
rálása jogilag felhatalmazza őket, hogy a Cég és a CV Hálózat tevékenységeiben a Céget képviseljék.

3.26 Tagsággal rendelkező társaságok vagy szervezetek esetében csak az általuk bejegyzett Képviselők 
jogosultak részt venni a Cég és/vagy a CV Hálózat által szervezett eseményeken, kivéve, ha a Cég előző-
leg engedélyezi a társaság vagy szervezet más Tagjainak a részvételét is.

3.27 Amennyiben egy tagsággal rendelkező társaság vagy szervezet két Képviselőt jegyeztetett be a Cég-
nél, úgy e két személy ugyanazon tagkóddal egyenrangúan rendelkezik, továbbá mindketten részt vehet-
nek olyan eseményeken, melyekre jogosultak, vagy amelyekre a Cég és vagy a CV Hálózat meghívta őket.
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3.28 A tagsággal rendelkező társaság vagy szervezet Képviselőire ugyanazok a szabályok érvényesek, 
mint magára a Tagra. A tagsággal rendelkező társaság vagy szervezet, illetve ezek tulajdonosai, felsőve-
zetői és/vagy igazgatói felelősek a Képviselőik CV Hálózaton belül folytatott tevékenységéért.

3.29 Amennyiben egy Tagot vagy tagsággal rendelkező társaság vagy szervezet egyedüli Képviselőjét 
meghívja a Cég és/vagy a CV Hálózat egy utazással egybekötött Sikerszemináriumra vagy más ünnepi 
összejövetelre, a Tagnak, illetve a Képviselőnek jogában áll meghívni egy személyt közvetlen családtagjai 
közül. Abban az esetben, ha a társaság vagy szervezet két személyt jegyzett be Képviselőként, akkor az 
ilyen eseményeken való részvételre csak a Képviselőként megjelölt két személy jogosult.

3.30 Annak ellenére, hogy a Cég és/vagy a CV Hálózat esetenként átvállalja a Sikerszemináriumokra érke-
ző Tagok vagy Képviselők, illetve a családtagjaik, vendégeik utazási költségének egy részét vagy egészét, 
a Céget és/vagy a CV Hálózatot semmiféle felelősség nem terheli az utazás és a szeminárium időtarta-
ma alatt bekövetkezett esetleges káreseményért, sérülésért, halálesetért, mely bármely fent említett sze-
mélyt az utazás vagy a szeminárium ideje alatt sújtja. Ez vonatkozik az utazás bármely indulási pontjáig 
történő odautazásra, illetve bármely érkezési pontjától történő hazautazásra is. Az ilyen rendezvények 
közben, illetve az utazás időtartama alatt bekövetkezett káreseményekért a résztvevő saját maga felelős.

3.31 Házastársak, családtagok (hozzátartozók) együtt is csatlakozhatnak a CV Hálózathoz, és közös tag-
kódot használva, együtt dolgozhatnak CV Hálózatuk kiépítésén. Ez esetben egymás között szükségesek 
beszerezni a vásárlások és kódok megismeréséhez szükséges adatvédelmi nyilatkozatokat. A CaliVita 
Hálózat minden ezzel kapcsolatos felelősséget kizár.

3.32 Házastársak, családtagok (hozzátartozók) önálló Tagként is csatlakozhatnak a CV Hálózathoz, de 
csak azonos szponzorvonalon belül.

4. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  
– MINDEN TAGRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK –

4.1 Tevékenysége során minden Tag köteles a Cég és a termékek jó hírét megőrizni, és nem tehet olyan 
kijelentést, amely károsíthatja vagy veszélyeztetheti a Cég és a termékek jó hírnevét. A Tag nem visel-
kedhet olyan módon, ami ellentétes a szabályzattal és mellékleteivel, illetve ami a Cég vagy a termékek 
jó hírnevét veszélyezteti. A Tag viselkedése nem lehet ellentétes a Cég által megfogalmazott értékekkel. 
Minden Tag köteles az Általános Adatkezelési Szabályzat maradéktalan betartására és betartatására.

4.2 A Tag nem kezdeményezhet semmilyen hálózati munkát saját szponzori vonalán kívül eső Tagokkal. 
A Tag nem veheti rá a saját csoportján kívül álló Tagokat arra, hogy  meglévő szponzorukat lecseréljék, 
vagy más szponzori vonalba lépjenek át.

4.3 A Tagot a Céghez nem fűzi munkaviszony, ezért semmikor nem nyilatkozhat a Cég nevében, és nem 
vállalhat kötelezettséget a Cég nevében, és nem jogosult semmilyen juttatásra, amely a munkavállalókat 
illeti meg.

4.4 A Cég és/vagy a CaliVita International által kiküldött bármely levél kizárólag a címzett Tagnak vagy 
Tagoknak szól, így a benne foglaltak bizalmas információnak minősülnek. A levél címzettje köteles gon-
dosan átolvasni és tudomásul venni annak tartalmát. A címzett Tag a levélről nem készíthet másolatot, 
azt nem adhatja tovább, és nem terjesztheti a benne foglalt információkat a Cég engedélye nélkül. A Cég 
B2B reklámanyagai (CaliNews, belső hírlevél) is ebbe a körbe tartoznak, mert azok kizárólag a Tagok 
részére tartalmaznak információkat.

4.5 A Tag köteles a tevékenységére vonatkozó minden törvényt, előírást és rendelkezést betartani, vala-
mint rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges összes hatósági engedéllyel. A Tag köteles írásban 
tájékoztatni a Céget és szponzorát a tudomására jutó szabálysértésekről és etikátlan hálózatépítői ma-
gatartásról.

4.6 A Tagok között tevékenységük és tagságuk érvényessége, illetve pénzügyi kifizetésre való jogosult-
ságaik szerint különbségek vannak. Az egyes tevékenységek között átjárhatóság van mindkét irányban, 
amelyet a Tag határoz meg.

4.7 A Tagok hálózati áron vásárolják meg a Cég termékeit.

4.8 Alapszintű (Basic) Tagok
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4.8.1 Az Alapszintű (Basic) Tagnak minősülnek azok a Tagok, akik nem kezdték még meg az aktív 
hálózatépítési tevékenységet, kereskedelmi kommunikációjuk még nem jelenik meg külső szemé-
lyek felé.

4.8.2 Az Alapszintű (Basic) Tagokat a minden Tagra vonatkozó kötelezettségeken és a megrendelt 
termék árának kifizetésén túl további kötelezettségek nem terhelik.

4.8.3 Az Alapszintű (Basic) 7%-os és 10%-os Tag pénzügyi kifizetésre nem, de egyéni hűség ked-
vezményre (lásd 8. bekezdés) jogosult, kivéve az itt rögzítetteket. Amennyiben a 10%-os szintet 
elérő Alapszintű (Basic) Tag gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet, abban az esetben pénz-
ügyi jogosultság keretében igényelheti a kifizetést a számviteli szabályoknak megfelelően. Lásd 
még 8.1.

4.8.4 Az Alapszintű (Basic) tag pénzügyi jóváírásra nem jogosult.

4.9 Hálózatépítő Tagok, Ajánló Tagok és tudatos Hálózatépítők

4.9.1 A Hálózatépítő Tag Alapszintű (Basic) Tagokkal, további hálózatépítőkkel és nem tagokkal is 
kapcsolatban áll.

4.9.2 A Hálózatépítő Tag csak fogyasztóként kapcsolódhat más hálózati marketingrendszerekhez.

4.9.3 Tevékenységük szerint a Hálózatépítő Tagok választhatják az ajánló tevékenységet vagy a 
tudatos hálózatépítést.

4.9.4 Az Ajánló Tag nem él tudatosan reklámeszközökkel, azonban szóbeli ajánlása révén új Ta-
gokat csatlakoztat a hálózatához. Amennyiben az Ajánló Tag bármilyen, a termékekre vagy Cégre 
vonatkozóan tudatos reklámeszközt vesz igénybe (például web, közösségi média, offline szóró-
anyag), már tudatos Hálózatépítő Tagnak minősül.

4.9.5 A Hálózatépítő Tag jogosult arra, hogy újabb Tagokat léptessen be a CV Hálózatba. A Tag a 
beléptetett Tagokkal együtt egy csoportot alkot, és azoknak ő a szponzora. Ebben az esetben köte-
les az Adatkezelési szabályzatban foglaltak maradéktalan betartására.

4.9.6 A Hálózatépítő Tag tájékoztatja az általa beléptetett Tagokat, illetve csoportját a CV Hálózat 
működéséről és termékeiről, továbbá a jelen Működési szabályzat és mellékletei feltételeiről.

4.9.7  A Hálózatépítő Tag külön díjazás nélkül betanítja, motiválja, irányítja és segíti az új Tagokat, 
illetve csoportjukat, hogy ezáltal a CV Hálózatot bővítse. Ehhez a tevékenységéhez a Hálózatépítő 
Tag segítséget kap a CV Hálózattól.

4.9.8  A Hálózatépítő Tag megtesz minden tőle telhetőt azért, hogy személyesen szponzorált Tag-
jai, illetve csoportja teljes mértékben betartsa a Működési, valamint az Etikai szabályzatot.

4.9.9  A Hálózatépítő Tag aktívan segíti az új Tagokat, illetve a csoportot a munkájuk során fellépő 
problémák megoldásában.

4.9.10 A Hálózatépítő Tag nem kezdeményezhet semmilyen hálózati munkát saját szponzori vona-
lán kívül eső Tagokkal. 

4.9.11 A Hálózatépítő Tag nem veheti rá a saját csoportján kívül álló Tagokat arra, hogy meglévő 
szponzorukat lecseréljék, vagy más szponzori vonalba lépjenek át.

4.9.12 A Cég és/vagy a hálózat egyik legfontosabb alapelve a szponzorvonalak védelme és az 
eredeti szponzorvonalak fenntartása. Egy Tag törlési, illetve áthelyezési kérelme esetén a Cég a CV 
Hálózattal történt egyeztetés után elvégzi a szükséges változtatásokat.

4.10 A reklámozás és hálózatépítés közös szabályai

4.10.1 A Cég által, kizárólag a Tagok részére készített reklámanyagok (például CaliNews, belső hír-
levelek) nem hozhatók nyilvánosságra, és nem adhatók át nem CaliVita Tagok részére. Ezek a bel-
ső hírlevelek és B2B reklámanyagok kizárólag a Tagok számára szóló információkat tartalmaznak.

4.10.2 A Tag csak akkor végezhet kereskedelmi tevékenységet a Cég termékeivel, amennyiben ma-
radéktalanul betartja a helyileg mindenkor érvényes jogszabályokat, továbbá a jelen szabályzatban 
foglaltakat és mellékleteit.
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4.10.3 A kifele irányuló, B2C reklámanyagok (például szórólap, céges Facebook-bejegyzés, céges 
nyilvános weboldalon szereplő tartalom) tekintetében a Tagok felelőssége különbözik aszerint, 
hogy saját maguk is generálnak-e tartalmat, vagy kizárólag a Cég reklámanyagait használják.

4.10.4 A tudatos Hálózatépítő reklámeszközökkel népszerűsíti a hálózatot. Javasolt tudatos rek-
lámeszközök: közösségi média, offline anyagok terjesztése, egyéb hirdetés. A tudatos hálózat-
építőnek be kell tartania az erre vonatkozó jogszabályokat és a Cég által kiadott szabályzatokat: 
Reklámszabályzat, Közösségi médiaszabályzat, Adatvédelmi szabályzat és a további oktatások 
során kiadott anyagok és iránymutatások.

4.10.5 Reklámközvetítő: az a Hálózatépítő Tag, aki a Cég által használt reklámeszközökkel él a 
hálózatépítés során, de önálló tartalmat nem generál (bővebben: lásd Reklámszabályzat). A rek-
lámközvetítők felelőssége arra terjed ki, hogy tartalmilag ne módosítsanak a Cég által készített 
B2C reklámanyagokon.

4.10.6 Reklámozó: az a Hálózatépítő Tag, aki a Cég termékeinek fogyasztását tudatos reklámesz-
közökkel és saját maga által generált tartalommal mozdítja elő, illetve aki saját reklámtevékenysé-
gének köszönhetően további Tagokat tud a hálózathoz csatlakoztatni.

4.10.7 Az a Hálózatépítő és Disztribútortag, aki reklámozó tevékenységet végez, köteles betartani 
az erre vonatkozó összes szabályzatot, így különösen a Közösségi médiaszabályzat, a Reklámsza-
bályzat és az Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit.

4.10.8 Saját tartalom generálásakor a Tag a termékkörre vonatkozó jogi korlátozásokat köteles 
betartani, valótlan, megtévesztő állításokat nem tehet.

4.11 Az értékesítés közös szabályai

4.11.1 A Tagok választhatnak aközött, hogy saját nevükben vagy a Cég nevében értékesítik a ter-
mékeket. Akik a Cég nevében értékesítik a termékeket, azok kötelesek a Cég eladásra vonatkozó 
előírásait betartani. Így különösen az árazásra vonatkozó előírásokat: ebben az esetben a CV Há-
lózat által meghatározott kiskereskedelmi áron köteles értékesíteni és hirdetni a terméket, amely 
33%-kal magasabb a hálózati árnál. Ezen szabály megszegése etikai vétségnek minősül, mely a 
Fegyelmi és Etikai Bizottság eljárását vonja maga után.

4.11.2 Disztribútortag: az  a Tag, aki független személyként forgalmazza a hálózat termékeit. A 
Disztribútortag a saját nevében adja el a termékeket, és a Cég nem állít ki helyette számlát.

4.11.3 A Disztribútortagok számára a Cég segítségképpen ajánlott árakat határoz meg, amelytől 
a Disztribútortag csak a saját kockázatára térhet el. Az ajánlott árakat a Cég a megtérülést és a 
termékek jó hírnevének megőrzése érdekében kalkulálja ki. A Tag köteles figyelembe venni, hogy 
hálózati áron csak a Tagok vásárolhatnak, az egyedi akciók pedig időben korlátozottan kerülhetnek 
meghirdetésre.

5. ETIKAI ÉS FEGYELMI SZABÁLYZAT
5.1 Amennyiben egy Tag megszegi a mindenkori szabályzatokban és céges előírásokban rá vonatkozó 
kötelezettségeket, beleértve de nem kizárólagosan az adatkezelési szabályokat is, vagy egyéb etikátlan 
magatartást tanúsít, a Cég etikai és fegyelmi eljárást kezdeményez ellene.

A Cég elnöke egyben az Etikai és Fegyelmi Bizottság elnöke is. Az Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjait a 
Cég elnöke jelöli ki.

5.2 Az adatkezelési szabályok megszegése az egyik legsúlyosabb fegyelmi vétségnek minősül és azon-
nali kizárást, adott esetben hatósági eljárást vonhat maga után.

5.3 Az Etikai és Fegyelmi Bizottság a CaliVita International elnökéből, két CaliVita menedzserből és egy 
külső meghívottból áll. Az Etikai és Fegyelmi Bizottságnak összesen öt szavazata van. Az elnök két sza-
vazattal, a menedzserek és a külső meghívott egy-egy szavazattal rendelkezik.

5.4 A CaliVita International Etikai és Fegyelmi Bizottságának kizárólagos joga eldönteni, hogy a Tag elkö-
vetett-e szabálysértést.
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5.5 A CaliVita International Etikai és Fegyelmi Bizottságának kizárólagos döntési joga, hogy meghatároz-
za a szabálysértőt sújtó szankciókat, azok mértékét és sorrendjét.

5.6 A döntéséről szóló értesítést az Etikai és Fegyelmi Bizottság írásban (e-mailben) küldi meg az érin-
tett Tag utolsó nyilvántartott címére. A levél tartalmazza a szankció(k) hatályba lépésének időpontját és 
adott esetben lejártának dátumát. A határozat és a szankció(k) hatályba lépése független attól, hogy a 
Tag átvette-e, illetve hogy mikor vette át a döntésről szóló értesítést.

5.7 Amennyiben a szankciók a tagságból történő kizárást is tartalmazzák, úgy a Tag – a kizárásra vo-
natkozó határozat keltével egyidejűleg – elveszíti minden tagságával kapcsolatos jogát, az ezzel járó 
kedvezményeket, valamint a tagkód használatának a jogát.

5.8 Az a Tag, akinek a tagságát megszüntette a Cég és/vagy a CV Hálózat, hat (6) hónappal a tagság 
megszüntetését követően ismét jelentkezhet a CV Hálózatba. Amennyiben a Cég és/vagy a CV Hálózat 
elfogadja az újbóli jelentkezést, úgy a Tag új Tagként csatlakozik a hálózathoz, elveszítve minden korábbi 
szponzori vonalát és csoportját.

5.9 Amennyiben a szankció(k) értelmében a Cég egy időre (határozott vagy határozatlan időtartamra) fel-
függeszti a Tag tevékenységét, úgy a tevékenység felfüggesztésének időtartama alatt a Tag semmilyen 
jogával sem élhet, havi üzleti forgalmának pontjai nem számítanak bele a minősítésekbe, és semmiféle 
kifizetésre nem jogosult.

6. BÓNUSZPONTOK
6.1 Ha a Cég és/vagy a hálózat másképp nem rendelkezik, a Tag bónuszpontokat kap a hálózat terméke-
inek megvásárlása után. A Tagok kifizetésének egy részét e pontok összege határozza meg.

6.2 Egy adott országban a bónuszpontok mértéke és a termékek ára nem feltétlenül arányos a különböző 
termékek esetében. Továbbá az ugyanazon termékért járó bónuszpont mértéke is eltérő lehet országon-
ként, illetve egy adott termék után járó bónuszpont egy adott országon belül is változhat időről időre. A 
Cég és/vagy a CV Hálózat saját megítélése szerint időnként megváltoztathatja egy termék vagy akár az 
összes termék után járó bónuszpontok mértékét. A Cég által kiadott hivatalos árlista alapján minden Tag 
tájékozódhat az adott termék után járó bónuszpontokról.

7. A TELJESÍTETT SZINTEK
7.1 Hét (7) különböző nominális teljesíthető szint van. Az első három szint az Alap (Basic) szint, ami a 
hálózatban megvásárolt termékek után feljogosítja a Tagot további egyéni hűség kedvezményre (kivéve 
a 4%-os Basic szint, ld. 8.1). A következő négy (4) szint a „disztribútori szint”, ami bónuszkifizetésre jogo-
sítja fel a Tagot.

7.2 A Cég a tárgyhónapot követő 22 naptári napon belül teljesítményértesítő megküldésével értesíti a 
Tagot az adott hónapban esedékes egyéni hűség kedvezményéről vagy kifizetéséről.

7.3 Az Alap (Basic) szintet az adott hónapban elért SZBP és CSBP összege határozza meg. A szintek a 
következők:

1000 CSBP felett 4% 
3000 CSBP felett 7% 
9000 CSBP felett 10%

7.4 A hálózatépítői (leader) szintet az SZCSBP és a CSBP összege határozza meg. A szintek a következők:

18 000 CSBP felett 12% 
35 000 CSBP felett 15% 
63 000 CSBP felett 18% 
95 000 CSBP felett 21%

7.5 A hálózatépítők jogosultak névlegesen használni a valaha elért legmagasabb teljesítési szintjüket. A 
hálózatépítők jogait és jogosultságait viszont a jelenlegi teljesítési szintjük határozza meg.
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8. EGYÉNI HŰSÉG KEDVEZMÉNY
8.1 Az Alapszintű (Basic) 7% és 10%-os Tagok  nem jogosultak kifizetésre a Cégtől, de hálózati megren-
deléseik során egyéni hűség  kedvezményt kaphatnak, kivéve ez alól a 4.8.3. pontban megfogalmazottak. 
Az Alapszintű (Basic) 4%-os Tagok nem jogosultak sem kifizetésre, sem egyéni hűség kedvezményre.

8.2 Az Alapszintű (Basic) 7% és 10%-os Tagoknak nem kell havi minimum megrendelést teljesíteni ahhoz, 
hogy megkapják az egyéni hűség kedvezményt.

8.3 Az Alapszintű (Basic) 7% és 10%-os Tagok egyéni hűség kedvezményét a Cég ugyanazzal a módszer-
rel számítja ki, mint a nominális teljesítményszinten levő Tagok bónuszkifizetését (lásd a 9.3. bekezdést). 
A különbség, hogy az Alapszintű (Basic) 7% és 10%-os Tagoknak a Cég nem fizeti ki készpénzben ezt az 
összeget, hanem jövőbeni hálózati megrendeléseik során használhatják fel kedvezményként.

8.4 A felhasználatlan egyéni hűség kedvezmények összeadódnak, és az Alapszintű (Basic) 7% és 10%-os 
Tagok a tagság érvényességi ideje alatt bármikor felhasználhatják azt hálózati termékek megvásárlása 
során. Az egyéni hűség kedvezmény az egy számlán történő vásárlás maximum 50%-áig használható fel, 
és minden esetben a számla bruttó összegéből vonják le.

8.5 Az Alapszintű (Basic) 7% és 10%-os Tagok egyéni hűségkedvezménye kizárólag hálózati termékek 
további megrendelésére fordítható, azt sem a Tag, sem a Cég nem alakíthatja át készpénzzé.

9. KIFIZETÉSI SZABÁLYOK
9.1 A hálózatépítői (leader) szinten levő Tagok (12%, 15%, 18%, 21%) készpénzes nominális kifizetésre 
jogosultak, amennyiben a kifizetés összes feltételét teljesítették.

9.2 A Cég a tárgyhónap vásárlásait, az elért csoportteljesítményeket és a CaliVita International mar-
ketingszabályzatának feltételeit figyelembe véve, a tárgyhót követő második hó 10-éig teljesíti a kifize-
téseket azoknak a Tagoknak, akik mint egyéni vagy társas vállalkozók, szervezetek jogosultak számla 
kibocsátására, és megfelelnek minden jogi feltételnek.

9.3 A Tag havi kifizetését a Cég a következő módszer alapján számolja ki: a Tag adott hónapban történt 
személyes vásárlása után járó bónuszpontjaihoz (SZBP) és kereskedelmi pontjaihoz (SZKP) hozzáadják 
a Tag csoportjának ugyanazon hónapban történt összes vásárlása után járó bónuszpontjait és kereske-
delmi pontjait. A Tag nominális teljesítményszintjét az összes BP határozza meg. Az összes KP-nek a no-
minális teljesítményszint által meghatározott százaléka adja meg, hogy az adott Tag teljes csoportjának 
mennyi kifizetés jár. Ebből az összegből kivonjuk a csoport teljesítménye után járó kifizetési összeget, és 
a maradványösszeg lesz a Tag tényleges, személyes kifizetése. Ehhez az összeghez adódnak hozzá a 
különböző prémiumok és egyéb kifizetések.

9.4 A Tag akkor kapja meg kifizetését, ha az adott hónapban teljesíti az előírt vásárlási minimumot. Az 
előírt havi vásárlási minimum mértéke a Tag nominális teljesítményszintjétől függ az alábbiak szerint:

9.4.1 – ha a Tag nominális teljesítményszintje 4%-os, 7%-os vagy 10%-os, úgy nincs számára előírt 
havi minimális vásárlás;

9.4.2 – ha a Tag nominális teljesítményszintje 12%-os, 15%-os vagy 18%-os, úgy 500 személyes 
bónuszpont értékben kell hálózati terméket vásárolnia;

9.4.3 – ha a Tag nominális teljesítményszintje 21%-os, úgy 1000 személyes bónuszpont értékben 
kell hálózati terméket vásárolnia.

9.5 A Cég teljesítményértesítőt küld a Tagnak az adott hónapban esedékes kifizetéséről a tárgyhót követő 
hónapban az elszámolás érdekében. Az elszámolás teljesítményértékeléssel a CV Bónusz program alap-
ján automatizált adatkezeléssel történik.

9.6 A számlát a teljesítményértesítő kézhezvételét követően, legkésőbb a kézhezvételtől számított há-
rom napon belül kell a Tagnak kiállítania a teljesítményértesítőt kibocsátó Cég felé.

9.7 A Cég a teljesítményértesítőt az azon feltüntetett tagkód használatára jogosult Tagnak küldi. A szám-
la kibocsátójának minden esetben azonosnak kell lennie a teljesítményértesítő címzettjével. A számlán 
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fel kell tüntetni az adó- és bankszámlaszámot, tagkódot, az értesítőn szereplő pénzügyi kódot, illetve a 
számlát kiállító aláírását.

9.8 A Tag felelős azért, hogy mind a Cég, mind az ország erre vonatkozó jogszabályainak megfelelően 
állítsa ki a számlát.

9.9 A kifizetés mindenkor a Tag jelentkezési lapján feltüntetett, illetve esetlegesen a későbbiekben mó-
dosított bankszámlára való átutalással történik. A kifizetés más részére történő engedményezésére, a 
követelés átruházására nincs lehetőség.

9.10 Ha a teljesítményértesítőn szereplő kifizetés nem éri el az 1000 Ft összeget, úgy az összeget abban 
a hónapban számolják el, amikor a kifizetés meghaladja ezt az összeghatárt. A Cég csak ebben az eset-
ben köteles elfogadni és kifizetni a számlát.

9.11 A teljesítményértesítő elkészítését követően bejelentett adatváltozás figyelembevételére legkoráb-
ban a következő hónap teljesítményének elszámolása során nyílik lehetőség. Ha a Tag az adatváltozás 
bejelentését elmulasztja, vagy a számlát késve nyújtja be a Cégnek, a Céget vagy a számla címzettjét 
érintő pénzügyi és jogi következmények a Tagot terhelik.

9.12 Ha a Tag a fenti vagy bármely más okból tartozik a Cégnek, a Cég a Tag egyidejű értesítése mellett 
jogosult a tartozás levonására a Tag esedékes kifizetéséből.

9.13 Azzal, hogy a Tag számlát állít ki a Cég felé, illetve pénzt fogad el a Cégtől, kötelezi magát, hogy a 
hálózatban végzett tevékenysége közben betartja az adott ország törvénykezése által előírt minden erre 
vonatkozó adójogi, pénzügyi és egyéb szabályt. A törvények be nem tartásából származó következmé-
nyekért a Tag felel.

9.14 A 12%-os szint feletti, vállalkozói engedéllyel nem rendelkező Tagnak nem jár bónuszkifizetés, de a 
Tag személyes és csoportforgalma függvényében egyéni törzsvásárlói kedvezményre jogosult.

9.15 A mindenkor aktuális egyéb kifizetésekről a Cég a Működési szabályzat függelékében tájékoztat.

10. A MENEDZSERI STÁTUS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
10.1 A menedzseri szintet elért Tagok megkülönböztetett státussal rendelkeznek a CV Hálózatban. A 
Tag abban a hónapban jogosult menedzseri jutalomra, amelyben a megfelelő alapfeltételeket és egyéb 
feltételeket teljesíti.

10.2 A menedzserstátusnak a következő 16 fajtája létezik (a legalacsonyabbtól a legmagasabb szintig):

– Palm Manager (PM), 
– Double Palm Manager (DPM), 
– Triple Palm Manager (TPM), 
– Executive Manager (EM), 
– Star Manager (SM), 
– Silver Palm Manager (SPM), 
– Double Silver Palm Manager (DSPM), 
– Triple Silver Palm Manager (TSPM), 
– Silver Group Manager (SGM), 
– Silver Star Manager (SSM), 
– Golden Palm Manager (GPM), 
– Double Golden Palm Manager (DGPM), 
– Triple Golden Palm Manager (TGPM), 
– Director (D), 
– Executive Director (ED), 
– Senator (S).

10.3 Az a Tag, aki országában eléri a szerződés szerint megállapított menedzserstátust, automatikusan 
tagja lesz a CaliVita International Menedzser Klubjának. A menedzserek jogairól, felelősségéről és továb-
bi üzleti lehetőségéről a Menedzseri szabályzat rendelkezik.
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10.4 Az a Tag, aki országában eléri a szerződés szerint megállapított topmenedzseri státust, automatiku-
san tagja lesz a CaliVita International Topmenedzser Klubjának. A topmenedzserek jogairól, felelősségé-
ről és további üzleti lehetőségéről a Topmenedzseri szabályzat rendelkezik.

10.5 A menedzsertől a Cég elvárja, hogy aktívan részt vegyen minden olyan rendezvényen és szemináriu-
mon, melyet a Cég a menedzser anyaországában, illetve abban az országban szervez, ahol a menedzser 
21%-os csoportja van.

10.6 A menedzsertől a Cég elvárja, hogy a megvalósított szinttől függően, a Működési szabályzattal és 
a rá vonatkozó szabályzatokkal összhangban önállóan szervezzen üzleti esteket, csoportszemináriumo-
kat, start- és vezetőképző szemináriumokat minden olyan országban, ahol 21%-os csoportja van.

10.7 A menedzsertől a Cég elvárja, hogy mindenkor a Cég és a CV Hálózat magas szintű erkölcsi és etikai 
elveinek szellemében tevékenykedjen.

10.8 A menedzserek jogosultak névlegesen használni a valaha elért legmagasabb teljesítési szintjüket. A 
menedzserek jogait és jogosultságait viszont a jelenlegi teljesítési szintjük határozza meg.

11. MENEDZSERI STÁTUS – SPECIÁLIS KIFIZETÉSEK ÉS KÖVETELMÉNYEK

11.1 Menedzserprémium

11.1.1 A Cég 5%-os menedzserprémiumot fizet minden menedzseri szintet elért Tagjának, aki meg-
felel a jelen  bekezdésekben foglaltaknak.

11.1.2 A menedzserprémium kifizetése attól függ, hogy a menedzser biztosította-e közvetlen 
szponzorának a minimumgaranciát (lásd a 11.2. bekezdést).

11.1.3 Az a Palm Manager, aki minimum 95 000 SZCSBP-vel minősül Palm Manager-i szintre, nem 
jogosult menedzserprémiumra, mert nem teljesíti a 11.1.2. bekezdés feltételeit.

11.2 Minimumgarancia

Ha egy Palm Manager közvetlenül szponzorált tagja jogosulttá válik menedzserprémium kifizetésre, ak-
kor a szponzora menedzserprémium helyett minimumgaranciára jogosult.

A minimumgarancia összege a nominális teljesítési szint 5%-a.

11.3 Stability Prémium

A Cég Stability Prémiumot fizet azon Tagjainak, illetve azon Tagok után, akik az adott hónapban elérik 
a 21%-os teljesítési szintet. A Cég csak akkor fizet Stability Prémiumot a Tagnak, ha vagy a Tag, vagy a 
vizsgált alsó vonalán közvetlenül szponzorált Tagja az adott hónapban jogosult menedzseri szintű prémi-
umra (menedzserprémium, Executive Prémium). Ha tehát egyikőjük sem jogosult menedzserprémiumra 
vagy Executive Prémiumra, akkor a Tag nem jogosult Stability Prémiumra sem.

A Stability Prémium két részből áll:

11.3.1 Direct Stability Prémium

A Tag és közvetlenül szponzorált, legalább 21%-os Tagjának az adott hónapban elért minősítése 
alapján, az alábbi táblázat szerint meghatározott összeg, amely abban az esetben jár, ha a Tag meg-
felel a 11.3.-ban leírtaknak.

11.3.2 Infinity Stability Prémium

A Tag közvetlenül szponzorált Tagjának a csoportjában található legmagasabb minősítésű mene-
dzser által meghatározott összeg (a táblázatban a Tag saját szintjéhez tartozó oszlopban) és a 
Direct Stability Prémium különbségének az 50%-a. Csak abban az esetben kalkulálható, ha a Direct 
Stability Prémium értéke nem nulla.
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11.4 Executive Prémium

11.4.1 A CaliVita International 1%-os Executive Prémiumot fizet annak a Tagnak, akinek a szemé-
lyes csoportbónuszpontszáma (SZCSBP) eléri vagy meghaladja a 140 000 SZCSBP-t.

11.4.2 A CaliVita International 2%-os Executive Prémiumot fizet annak a Tagnak, akinek a szemé-
lyes csoportbónuszpontszáma (SZCSBP) eléri vagy meghaladja a 190 000 SZCSBP-t.

11.5 Ezüstprémium

A SPM, illetve DSPM és magasabb szintek elérésével a Tag ezüst- (1%), illetve dupla ezüstprémiumra 
(0,25%) válik jogosulttá.

11.5.1 Az 1%-os ezüstprémium az összes, nem közvetlenül szponzorált 21%-os csoport teljesítmé-
nye után jár, kivéve azokat a csoportokat, amelyek más, a szóban forgó Silver Palm Manager alatt 
ezüst- vagy magasabb szintet elért Tagok alatt vannak.

11.5.2 A dupla ezüstprémium egy olyan összeg, amit a Cég az erre elkülönített alapból évente egy-
szer fizet ki.

A dupla ezüstprémium alapja az összes Double Silver Palm Manager szintet elért Tag éves cso-
portforgalmának (nettó) 0,25%-a. Ezt a 0,25%-ot szétosztják a dupla ezüstprémiumra jogosultak 
között. Az éves csoportforgalomba azok a hónapok számítanak bele, amelyben a Tag az ezüstpré-
mium kifizetésre jogosult volt.

11.6 Aranyprémium

A GPM és magasabb szintek elérésével a Tag az ezüstprémium mellett aranyprémiumra válik jogosulttá 
(0,25%), amit a Cég az erre elkülönített alapból évente egyszer fizet ki.

Az aranyprémium alapja az összes Golden Palm Manager szintet elért menedzser éves csoportforgalmá-
nak a 0,25%-a, beleértve a 21%-os csoportok forgalmát is. Ezt a 0,25%-ot szétosztják az aranyprémiumra 
jogosultak között. A prémiumot a Cég csak azokra a hónapokra fizeti ki, amikor a Tag az említett feltéte-
leknek megfelelt.

11.7 Egyszeri pénzjutalmak

Egyes menedzseri szinteken a Tag jogosult egyéb egyszeri pénzjutalmakra (lásd a táblázatot).
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EGYSZERI PÉNZBELI JUTALMAK

SZINT Feltétel USD
PM 0

DPM 0
TPM A szint elérésekor. 1000
EM 0
SM 0

SPM 1 000 USD a szint elérésekor, valamint  
2 000 USD 12 hónap elteltével, ha tartja a szintet. 3 000

DSPM 0
TSP 0
SGM 0
SSM 0

GPM 5000 USD a szint elérésekor, amennyiben 3 egymást követő hónapban tartja a szintet,  
és 5000 USD 12 hónap elteltével, ha ebben az időszakban legalább 9 hónapig tartja a szintet. . 10 000

DGPM 7500 USD a szint elérésekor, amennyiben 3 egymást követő hónapban tartja a szintet, 
és 7500 USD 12 hónap elteltével, ha ebben az időszakban legalább 9 hónapig tartja a szintet. 15 000

TGPM 10.000 USD a szint elérésekor, amennyiben 3 egymást követő hónapban tartja a szintet  
és 10.000 USD 12 hónap elteltével, ha ebben az időszakban legalább 9 hónapig tartja a szintet. 20 000

D 20.000 USD a szint elérésekor, amennyiben 6 egymást követő hónapban tartja a szintet  
és 20.000 USD 12 hónap elteltével, ha ebben az időszakban legalább 6 hónapig tartja a szintet. 40 000

ED 30.000 USD a szint elérésekor, amennyiben 6 egymást követő hónapban tartja a szintet  
és 30.000 USD 12 hónap elteltével, ha ebben az időszakban legalább 6 hónapig tartja a szintet. 60 000

S 50.000 USD a szint elérésekor, amennyiben 6 egymást követő hónapban tartja a szintet  
és 50.000 USD 12 hónap elteltével, ha ebben az időszakban legalább 9 hónapig tartja a szintet. 100 000

12. MENEDZSERI STÁTUS – FELTÉTELEK ÉS JUTALMAK

12.1 Palm Manager (PM)
Feltételek:

– Palm Manager cím illeti meg azt a menedzsert:

12.1.1 Aki az adott hónapban minimum 95 000 SZCSBP-vel rendelkezik 21%-os csoport nélkül. 
Amennyiben 21%-os csoport nélkül minősült, úgy a Tag nem jogosult menedzserprémiumra. 
Amennyiben 21%-os csoport nélkül minősült, úgy a Tag, Manageri szintű (PM, DPM, TPM) Stability 
Prémiumra csak akkor jogosult, illetve számolható el utána, ha az adott hónapban más menedzser-
prémiumra is jogosult. (menedzserprémium, Executive Prémium).

12.1.2 Aki az adott hónapban egy közvetlenül szponzorált 21%-os csoporttal és ettől függetlenül 
további legalább 38 000 személyes csoportbónuszponttal (SZCSBP) rendelkezik

12.1.3 Aki az adott hónapban egynél több közvetlenül szponzorált 21%-os csoporttal rendelkezik

Jutalma:

– a közvetlenül szponzorált 21%-os csoport után 5%-os menedzserprémium vagy a minimumgarancia 
értéke;

– a személyes csoportkereskedelmi pont 5%-a, ha 21%-os vonalat szponzorált;

– Stability Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– Executive Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– elismerő oklevél a CaliVita Internationaltől;
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– fényképes elismerés a CaliNews-ban;

– jogosult a Palm Manager kitűző viselésére;

– meghívás alapján jogosult a Menedzser Klubban való részvételre.

Figyelem: Minden menedzserprémium kifizetése a minimumgarancia elvétől függ! A minimumgarancia 
elve: a menedzserprémiumra jogosultnak biztosítania kell beléptetője (közvetlen szponzora) számára a 
minimumgaranciát.

12.2 Double Palm Manager (DPM)
Feltételek:

– Double Palm Manager cím illeti meg azt a menedzsert, aki egy tizenkét hónapos időszakban háromszor 
teljesíti a Palm Manager szintet.

Jutalma:

– a közvetlenül szponzorált 21%-os csoport után 5%-os menedzserprémium vagy a minimumgarancia 
értéke;

– a személyes csoportkereskedelmi pont 5%-a, ha 21%-os vonalat szponzorált;

– Stability Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– Executive Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– elismerő oklevél a CaliVita Internationaltől;

– fényképes elismerés a CaliNews-ban;

– jogosult a Double Palm Manager kitűző viselésére;

– meghívás alapján jogosult a Menedzser Klubban való részvételre.

12.3 Triple Palm Manager (TPM)
Feltételek:

– Triple Palm Manager cím illeti meg azt a menedzsert, aki egy tizenkét hónapos időszakban hatszor 
teljesíti a Palm Manager szintet úgy, hogy ebben legalább három egymást követő hónap van.

Jutalma:

– Ez a szint a havi részesedésen kívül 1000 USD egyszeri jutalommal jár a szint elérésének hónapjában.

– a közvetlenül szponzorált 21%-os csoport után 5%-os menedzserprémium vagy a minimumgarancia 
értéke;

– a személyes csoportkereskedelmi pont 5%-a, ha 21%-os vonalat szponzorált;

– Stability Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– Executive Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– elismerő oklevél a CaliVita Internationaltől;

– fényképes elismerés a CaliNews-ban;

– jogosult a Triple Palm Manager kitűző viselésére;

– meghívás alapján jogosult a Menedzser Klubban való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a topmenedzserek összejövetelein való részvételre;

– meghívás alapján jogosult egy legalább 5 napos, kétszemélyes külföldi üzleti utazásra, amelynek teljes 
kiadását – az utazási költségek kivételével – a CaliVita International fedezi.
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A Triple Palm Manager jogairól, felelősségéről és további üzleti lehetőségeiről külön szabályzat (a Top-
menedzseri szabályzat) rendelkezik.

12.4 Executive Manager (EM)
Feltételek:

– Executive Manager cím illeti meg azt a menedzsert, aki Triple Palm Manager státussal rendelkezik, és 
190 000 vagy ennél több személyes csoportbónuszpontja (SZCSBP) van.

Jutalma:

– a közvetlenül szponzorált 21%-os csoport után 5%-os menedzserprémium vagy a minimumgarancia 
értéke;

– a személyes csoportkereskedelmi pont 5%-a, ha 21%-os vonalat szponzorált;

– Stability Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– Executive Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– elismerő oklevél a CaliVita Internationaltől;

– fényképes elismerés a CaliNews-ban;

– jogosult az Executive Manager kitűző viselésére;

– meghívás alapján jogosult a Menedzser Klubban való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a topmenedzserek összejövetelein való részvételre.

Az Executive Manager jogairól, felelősségéről és további üzleti lehetőségeiről külön szabályzat (a Topme-
nedzseri szabályzat) rendelkezik.

12.5 Star Manager (SM)
Feltételek:

– Star Manager cím illeti meg azt a menedzsert, aki az adott hónapban közvetlenül szponzorál két 21%-
os csoportot, és ettől függetlenül legalább 47 500 személyes csoportbónuszpontja van.

Jutalma:

– a közvetlenül szponzorált 21%-os csoport után 5%-os menedzserprémium vagy a minimumgarancia 
értéke;

– a személyes csoportkereskedelmi pont 5%-a;

– Stability Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– Executive Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– elismerő oklevél a CaliVita Internationaltől;

– fényképes elismerés a CaliNews-ban;

– jogosult a Star Manager kitűző viselésére;

– meghívás alapján jogosult a Menedzser Klubban való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a topmenedzserek összejövetelein való részvételre;

– meghívás alapján jogosult egy legalább 5 napos, kétszemélyes külföldi üzleti utazásra, amelynek teljes 
kiadását – az utazási költségek kivételével – a CaliVita International fedezi.

A Star Manager jogairól, felelősségeiről és további üzleti lehetőségeiről külön szabályzat (a Topmene-
dzseri szabályzat) rendelkezik.
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12.6 Silver Palm Manager (SPM)
Feltételek:

– Silver Palm Manager cím illeti meg azt a menedzsert, aki egy adott hónapban három 21%-os csoportot 
közvetlenül szponzorál.

Jutalma:

– Ez a szint a havi részesedésen kívül 3000 USD egyszeri jutalommal jár. Kifizetése két lépcsőben törté-
nik. 1000 USD a szint elérésekor, valamint ha a szint tartása 12 hónapon keresztül megvalósul, további 
2000 USD-t fizet ki neki a Cég.

– minden közvetlenül szponzorált 21%-os csoport után 5%-os menedzserprémium vagy a minimumga-
rancia értéke;

– a személyes csoportkereskedelmi pont 5%-a;

– Stability Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– Executive Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– ezüstprémium (lásd a 11.5.1. bekezdést) az összes, nem közvetlenül szponzorált 21%-os csoport telje-
sítménye után, kivéve azokat a csoportokat, amelyek más, a szóban forgó Silver Palm Manager alatt lévő 
ezüst- vagy magasabb szintet elért Tagok alatt vannak. (Megjegyzés: ha a Silver Palm Manager alatt lévő 
Tag ezüst- vagy annál magasabb szintet ér el, de valamely okból kifolyólag nem kapja meg az ezüstprémi-
umot, akkor a Silver Palm Manager kapja meg az ezen csoport után járó ezüstprémiumot is.) Az ezüstpré-
miumot a Cég csak azokban a hónapokban fizeti ki, amikor a Tag az említett követelményeknek megfelel;

– elismerő oklevél a CaliVita Internationaltől;

– fényképes elismerés a CaliNews-ban;

– jogosult a Silver Palm Manager kitűző viselésére;

– meghívás alapján jogosult a Menedzser Klubban való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a topmenedzserek összejövetelein való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a Silver Klub találkozóin való részvételre;

– meghívás alapján jogosult egy legalább 5 napos, kétszemélyes külföldi üzleti utazásra, amelynek teljes 
kiadását – az utazási költségek kivételével – a CaliVita International fedezi.

A Silver Palm Manager jogairól, felelősségéről és további üzleti lehetőségeiről külön szabályzat (a Top-
menedzseri szabályzat) rendelkezik.

Megjegyzés: Amennyiben a Tag közvetlenül (az előző menedzseri szinteket átugorva) éri el az SPM-szin-
tet, meghívás alapján jogosult egy legalább 5 napos, kétszemélyes külföldi üzleti utazásra, amelynek tel-
jes kiadását – az utazási költségek kivételével – a CaliVita International fedezi, ha a Tag az SPM-szintet 
a 6 hónapos periódusban legalább 3 hónapig megtartja.

12.7 Double Silver Palm Manager (DSPM)
Feltételek:

– Double Silver Palm Manager cím illeti meg azt a menedzsert, aki közvetlenül szponzorál három 21%-os 
csoportot egy pénzügyi év legalább hat hónapjában.

Jutalma:

– a közvetlenül szponzorált 21%-os csoport után 5%-os menedzserprémium vagy a minimumgarancia 
értéke;

– a személyes csoportkereskedelmi pont 5%-a;

– Stability Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– Executive Prémium, ha megfelel a feltételeknek;
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– ezüstprémium (lásd a 11.5.1. bekezdést);

– dupla ezüstprémium (lásd 11.5.2. bekezdést), amit a Cég az erre elkülönített alapból évente egyszer 
fizet ki. A dupla ezüstprémium alapja az összes Double Silver Palm Manager szintet elért Tag éves cso-
portforgalmának (nettó) 0,25%-a, ezt a 0,25%-ot szétosztják a dupla ezüstprémiumra jogosult Tagok kö-
zött. Az éves csoportforgalomba azok a hónapok számítanak bele, amelyben a Tag az ezüstprémium 
kifizetésére jogosult volt;

– elismerő oklevél a CaliVita Internationaltől;

– fényképes elismerés a CaliNews-ban;

– jogosult a Double Silver Palm Manager kitűző viselésére;

– meghívás alapján jogosult a Menedzser Klubban való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a topmenedzserek összejövetelein való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a Silver Klub találkozóin való részvételre.

A Double Silver Palm Manager jogairól, felelősségéről és további üzleti lehetőségeiről külön szabályzat (a 
Topmenedzseri szabályzat) rendelkezik.

12.8 Triple Silver Palm Manager (TSPM)
Feltételek:

– Triple Silver Palm Manager cím illeti meg azt a menedzsert, aki a pénzügyi év mind a tizenkét hónapjá-
ban teljesítette a Silver Palm Manager szintet.

Jutalma:

– minden közvetlenül szponzorált 21%-os csoport után 5%-os menedzserprémium vagy a minimumga-
rancia értéke;

– a személyes csoportkereskedelmi pont 5%-a;

– Stability Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– Executive Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– ezüstprémium (lásd a 11.5.1. bekezdést);

– dupla ezüstprémium (lásd a 11.5.2. bekezdést);

– elismerő oklevél a CaliVita Internationaltől;

– fényképes elismerés a CaliNews-ban;

– jogosult a Triple Silver Palm Manager kitűző viselésére;

– meghívás alapján jogosult a Menedzser Klubban való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a topmenedzserek összejövetelein való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a Silver Klub találkozóin való részvételre.

A Triple Silver Palm Manager jogairól, felelősségéről és további üzleti lehetőségeiről külön szabályzat (a 
Topmenedzseri szabályzat) rendelkezik.

12.9 Silver Group Manager (SGM)
Feltételek:

– Silver Group Manager cím illeti meg azt a menedzsert, aki az adott hónapban legalább négy 21%-os 
csoportot közvetlenül szponzorál.
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Jutalma:

– a közvetlenül szponzorált 21%-os csoport után 5%-os menedzserprémium vagy a minimumgarancia 
értéke;

– a személyes csoportkereskedelmi pont 5%-a;

– Stability Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– Executive Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– ezüstprémium (lásd a 11.5.1. bekezdést);

– dupla ezüstprémium (lásd a 11.5.2. bekezdést);

– elismerő oklevél a CaliVita Internationaltől;

– fényképes elismerés a CaliNews-ban;

– jogosult a Silver Group Manager kitűző viselésére;

– meghívás alapján jogosult a Menedzser Klubban való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a topmenedzserek összejövetelein való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a Silver Klub találkozóin való részvételre;

– meghívás alapján jogosult egy legalább 5 napos, kétszemélyes külföldi üzleti utazásra, amelynek teljes 
kiadását – az utazási költségek kivételével – a CaliVita International fedezi.

A Silver Group Manager jogairól, felelősségéről és további üzleti lehetőségeiről külön szabályzat (a Top-
menedzseri szabályzat) rendelkezik.

12.10 Silver Star Manager (SSM)
Feltételek:

– Silver Star Manager cím illeti meg azt a menedzsert, aki az adott hónapban öt 21%-os csoportot köz-
vetlenül szponzorál.

Jutalma:

– minden közvetlenül szponzorált 21%-os csoport után 5%-os menedzserprémium vagy a minimumga-
rancia értéke;

– a személyes csoportkereskedelmi pont 5%-a;

– Stability Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– Executive Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– ezüstprémium (lásd a 11.5.1. bekezdést);

– dupla ezüstprémium (lásd a 11.5.2. bekezdést);

– elismerő oklevél a CaliVita Internationaltől;

– fényképes elismerés a CaliNews-ban;

– jogosult a Silver Star Manager kitűző viselésére;

– meghívás alapján jogosult a Menedzser Klubban való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a topmenedzserek összejövetelein való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a Silver Klub találkozóin való részvételre;

– meghívás alapján jogosult egy legalább 5 napos, kétszemélyes külföldi üzleti utazásra, amelynek teljes 
kiadását – az utazási költségek kivételével – a CaliVita International fedezi.

A Silver Star Manager jogairól, felelősségéről és további üzleti lehetőségeiről külön szabályzat (a Topme-
nedzseri szabályzat) rendelkezik.
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12.11 Golden Palm Manager (GPM)
Feltételek:

– Golden Palm Manager cím illeti meg azt a menedzsert, aki egy adott hónapban hat 21%-os csoportot 
közvetlenül szponzorál.

Jutalma:

– Ez a szint a havi részesedésen kívül 10 000 USD egyszeri jutalommal jár. Kifizetése két lépcsőben tör-
ténik. 5000 USD a szint elérésekor, amennyiben 3 egymást követő hónapban tartja a szintet, és 5000 USD 
12 hónap elteltével, ha ebben az időszakban legalább 9 hónapig tartja szintet.

Az alábbiakban felsorolt jutalmak csak akkor illetik meg teljes mértékben a Golden Palm Managert, ha a 
GPM szintet egy pénzügyi év minimum hat hónapjában teljesíti.

– minden közvetlenül szponzorált 21%-os csoport után 5%-os menedzserprémium vagy a minimumga-
rancia értéke;

– a személyes csoportkereskedelmi pont 5%-a;

– Stability Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– Executive Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– ezüstprémium (lásd a 11.5.1. bekezdést);

– dupla ezüstprémium (lásd a 11.5.2. bekezdést);

– aranyprémium (lásd a 11.6. bekezdést), amit a Cég az erre elkülönített alapból évente egyszer fizet ki. 
Az aranyprémium alapja az összes Golden Manager szintet elért menedzser éves csoportforgalmának 
0,25%-a, beleértve a 21%-os csoportok forgalmát is. Ezt a 0,25%-ot szétosztják az aranyprémiumra jogo-
sult Tagok között. A prémiumot a Cég csak azokra a hónapokra fizeti ki, amikor a Tag az említett követel-
ményeknek megfelelt;

– elismerő oklevél a CaliVita Internationaltől;

– fényképes elismerés a CaliNews-ban;

– jogosult a Golden Palm Manager kitűző viselésére;

– meghívás alapján jogosult a Menedzser Klubban való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a topmenedzserek összejövetelein való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a Silver Klub találkozóin való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a Golden Klub összejövetelein való részvételre;

– meghívás alapján jogosult egy legalább 5 napos, kétszemélyes külföldi üzleti utazásra, amelynek teljes 
kiadását – az utazási költségek kivételével – a CaliVita International fedezi;

– személyes kérésére évente kétszer konzultálhat a Cég elnökével.

A Golden Palm Manager jogairól, felelősségéről és további üzleti lehetőségeiről külön szabályzat rendel-
kezik.

Megjegyzés: Amennyiben a Tag közvetlenül (az előző menedzseri szinteket átugorva) éri el az GPM-szin-
tet, meghívás alapján jogosult egy legalább 5 napos, kétszemélyes külföldi üzleti utazásra, amelynek 
teljes kiadását – az utazási költségek kivételével – a CaliVita International fedezi, ha a Tag a GPM-szintet 
a 6 hónapos periódusban legalább 3 hónapig megtartja.

12.12 Double Golden Palm Manager (DGPM)
Feltételek:

– Double Golden Palm Manager cím illeti meg azt a menedzsert, aki egy adott hónapban kilenc 21%-os 
csoportot közvetlenül szponzorál.
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Jutalma:

– Ez a szint a havi részesedésen kívül 15 000 USD egyszeri jutalommal jár. Kifizetése két lépcsőben tör-
ténik. 7500 USD a szint elérésekor, amennyiben 3 egymást követő hónapban tartja a szintet, és 7500 USD 
12 hónap elteltével, ha ebben az időszakban legalább 9 hónapig tartja szintet.

Az alábbiakban felsorolt jutalmak csak akkor illetik meg teljes mértékben a Double Golden Palm Mana-
gert, ha a DGPM szintet egy pénzügyi év minimum hat hónapjában teljesíti.

– minden közvetlenül szponzorált 21%-os csoport után 5%-os menedzserprémium vagy a minimumga-
rancia értéke;

– a személyes csoportkereskedelmi pont 5%-a;

– Stability Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– Executive Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– ezüstprémium (lásd a 11.5.1. bekezdést);

– dupla ezüstprémium (lásd a 11.5.2. bekezdést);

– aranyprémium (lásd a 11.6. bekezdést);

– elismerő oklevél a CaliVita Internationaltől;

– fényképes elismerés a CaliNews-ban;

– jogosult a Double Golden Palm Manager kitűző viselésére;

– meghívás alapján jogosult a Menedzser Klubban való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a topmenedzserek összejövetelein való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a Silver Klub találkozóin való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a Golden Klub összejövetelein való részvételre;

– meghívás alapján jogosult egy legalább 5 napos, kétszemélyes külföldi üzleti utazásra, amelynek teljes 
kiadását – az utazási költségek kivételével – a CaliVita International fedezi;

– személyes kérésére évente négyszer konzultálhat a Cég elnökével.

A Double Golden Palm Manager jogairól, felelősségéről és további üzleti lehetőségeiről külön szabályzat 
rendelkezik.

12.13 Triple Golden Palm Manager (TGPM)
Feltételek:

– Triple Golden Palm Manager cím illeti meg azt a menedzsert, aki egy adott hónapban tizenkét 21%-os 
csoportot közvetlenül szponzorál.

Jutalma:

– Ez a szint a havi részesedésen kívül 20 000 USD egyszeri jutalommal jár. Kifizetése 2 lépcsőben törté-
nik. 10 000 USD a szint elérésekor, amennyiben 3 egymást követő hónapban tartja a szintet, és 10 000 
USD 12 hónap elteltével, ha ebben az időszakban legalább 9 hónapig tartja a szintet.

Az alábbiakban felsorolt jutalmak csak akkor illetik meg teljes mértékben a Triple Golden Palm Managert, 
ha a TGPM szintet egy pénzügyi év minimum hat hónapjában teljesíti.

– minden közvetlenül szponzorált 21%-os csoport után 5%-os menedzserprémium vagy a minimumga-
rancia értéke;

– a személyes csoportkereskedelmi pont 5%-a;

– Stability Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– Executive Prémium, ha megfelel a feltételeknek;
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– ezüstprémium (lásd a 11.5.1. bekezdést);

– dupla ezüstprémium (lásd a 11.5.2. bekezdést);

– aranyprémium (lásd a 11.6. bekezdést);

– elismerő oklevél a CaliVita Internationaltől;

– fényképes elismerés a CaliNews-ban;

– jogosult a Triple Golden Palm Manager kitűző viselésére;

– meghívás alapján jogosult a Menedzser Klubban való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a topmenedzserek összejövetelein való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a Silver Klub találkozóin való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a Golden Klub összejövetelein való részvételre;

– meghívás alapján jogosult egy legalább 5 napos, kétszemélyes külföldi üzleti utazásra, amelynek teljes 
kiadását – az utazási költségek kivételével – a CaliVita International fedezi;

– személyes kérésére évente négyszer konzultálhat a Cég elnökével.

A Triple Golden Palm Manager jogairól, felelősségéről és további üzleti lehetőségeiről külön szabályzat 
rendelkezik.

12.14 Director (D)
Feltételek:

– Director cím illeti meg azt a menedzsert, aki egy adott hónapban tizenöt 21%-os csoportot közvetlenül 
szponzorál.

Jutalma:

– A Directort a Cég 40  000 USD egyszeri pénzjutalomban részesíti. Kifizetése 2 lépcsőben történik. 
20 000 USD a szint elérésekor, amennyiben 6 egymást követő hónapban tartja a szintet, és 20 000 USD 
12 hónap elteltével, ha ebben az időszakban legalább 6 hónapig tartja a szintet.

Az alábbiakban felsorolt jutalmak teljes mértékben akkor illetik meg, ha a D szintet egy pénzügyi év mi-
nimum hat hónapjában teljesíti.

– minden közvetlenül szponzorált 21%-os csoport után 5%-os menedzserprémium vagy a minimumga-
rancia értéke;

– a személyes csoportkereskedelmi pont 5%-a;

– Stability Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– Executive Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– ezüstprémium (lásd a 11.5.1. bekezdést);

– dupla ezüstprémium (lásd a 11.5.2. bekezdést);

– aranyprémium (lásd a 11.6. bekezdést);

– elismerő oklevél a CaliVita Internationaltől;

– fényképes elismerés a CaliNews-ban;

– jogosult a Director kitűző viselésére;

– meghívás alapján jogosult a Menedzser Klubban való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a topmenedzserek összejövetelein való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a Silver Klub találkozóin való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a Golden Klub összejövetelein való részvételre;
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– meghívás alapján jogosult egy legalább 5 napos, kétszemélyes külföldi üzleti utazásra, amelynek teljes 
kiadását – az utazási költségek kivételével – a CaliVita International fedezi;

– személyes kérésére évente négyszer konzultálhat a Cég elnökével.

A Director jogairól, felelősségéről és további üzleti lehetőségeiről külön szabályzat rendelkezik.

12.15 Executive Director (ED)
Feltételek:

– Executive Director cím illeti meg azt a menedzsert, aki egy adott hónapban tizennyolc 21%-os csoportot 
közvetlenül szponzorál.

Jutalma:

– Az Executive Directort a Cég 60 000 USD egyszeri pénzjutalomban részesíti. Kifizetése 2 lépcsőben tör-
ténik. 30 000 USD a szint elérésekor, amennyiben 6 egymást követő hónapban tartja a szintet, és 30 000 
USD 12 hónap elteltével, ha ebben az időszakban legalább 6 hónapig tartja a szintet.

Az alábbiakban felsorolt jutalmak teljes mértékben akkor illetik meg az Executive Directort, ha az ED szin-
tet egy pénzügyi év minimum hat hónapjában teljesíti.

– minden közvetlenül szponzorált 21%-os csoport után 5%-os menedzserprémium vagy a minimumga-
rancia értéke;

– a személyes csoportkereskedelmi pont 5%-a;

– Stability Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– Executive Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– ezüstprémium (lásd a 11.5.1. bekezdést);

– dupla ezüstprémium (lásd a 11.5.2. bekezdést);

– aranyprémium (lásd a 11.6. bekezdést);

– elismerő oklevél a CaliVita Internationaltől;

– fényképes elismerés a CaliNews-ban;

– jogosult az Executive Director kitűző viselésére;

– meghívás alapján jogosult a Menedzser Klubban való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a topmenedzserek összejövetelein való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a Silver Klub találkozóin való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a Golden Klub összejövetelein való részvételre;

– meghívás alapján jogosult egy legalább 5 napos, kétszemélyes külföldi üzleti utazásra, amelynek teljes 
kiadását – az utazási költségek kivételével – a CaliVita International fedezi;

– személyes kérésére évente négyszer konzultálhat a Cég elnökével.

Az Executive Director jogairól, felelősségéről és további üzleti lehetőségeiről külön szabályzat rendelke-
zik.

12.16 Senator (S)
Feltételek:

– Senator cím illeti meg azt a menedzsert, aki egy adott hónapban húsz 21%-os csoportot közvetlenül 
szponzorál.
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Jutalma:

– A Senatort a Cég 100  000 USD egyszeri pénzjutalomban részesíti. Kifizetése 2 lépcsőben történik. 
50 000 USD a szint elérésekor, amennyiben 6 egymást követő hónapban tartja a szintet, és 50 000 USD 
12 hónap elteltével, ha ebben az időszakban legalább 9 hónapig tartja a szintet.

Az alábbiakban felsorolt jutalmak teljes mértékben akkor illetik meg a Senatort, ha az S szintet egy pénz-
ügyi év minimum hat hónapjában teljesíti.

– minden közvetlenül szponzorált 21%-os csoport után 5%-os menedzserprémium vagy a minimumga-
rancia értéke;

– a személyes csoportkereskedelmi pont 5%-a;

– Stability Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– Executive Prémium, ha megfelel a feltételeknek;

– ezüstprémium (lásd a 11.5.1. bekezdést);

– dupla ezüstprémium (lásd a 11.5.2. bekezdést);

– aranyprémium (lásd a 11.6. bekezdést);

– elismerő oklevél a CaliVita Internationaltől;

– fényképes elismerés a CaliNews-ban;

– jogosult a Senator kitűző viselésére;

– meghívás alapján jogosult a Menedzser Klubban való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a topmenedzserek összejövetelein való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a Silver Klub találkozóin való részvételre;

– meghívás alapján jogosult a Golden Klub összejövetelein való részvételre;

– meghívás alapján jogosult egy legalább 5 napos, kétszemélyes külföldi üzleti utazásra, amelynek teljes 
kiadását – az utazási költségek kivételével – a CaliVita International fedezi;

– személyes kérésére évente négyszer konzultálhat a Cég elnökével.

A Senator jogairól, felelősségéről és további üzleti lehetőségeiről külön szabályzat rendelkezik.

13. TERMÉKGARANCIA
13.1 A CaliVita International Hálózat termékeire 100%-os minőségi garanciát vállal. A minőségileg kifogá-
solt terméket jegyzőkönyv és eredeti számla bemutatásával a Cég új termékre cseréli.
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1. TRIPLE LINE BÓNUSZ PLUSZ
A Triple Line Bonus Plus (továbbiakban TLB Plus) program célja, hogy olyan eszközt adjunk a kezedbe, 
amely kiemelkedően magas plusz kifizetéssel jutalmazza a munkád, ha egy megadott ütemben építed az 
üzleted. Ha velünk dolgozol, és követed az alábbi üzleti ütemtervet, megduplázhatod a TLB Plus alapkifi-
zetését, sőt, ha gyorsabban épül az üzleted, mint az ütemterv, akár meg is triplázhatod azt!

TLB Plus Basic

A TLB Plus, amely a TLB (Triple Line Bonus) továbbfejlesztett változata, jóval több kifizetést juttat azok-
nak, akik elkötelezettek CaliVita üzletük építése mellett, és céljuk a komoly jövedelmet biztosító ezüstpál-
más menedzseri szint elérése az indulástól számított 5 éven belül. A TLB Plus az alapkifizetésen felül 
fizeti az alábbi táblázatban bemutatott összegeket a meghatározott ideig, amennyiben legalább három 
lábat szponzorálsz az adott szinten. A táblázatban megjelölt összeg természetesen szponzorált lában-
ként értendő!

Szint 7% 10% 12% 15% 18% 21%

6 hónap 9 hónap 9 hónap 12 hónap 12 hónap 12 hónap

4% $5

7% $5 $15 $15

10% $15 $30 $30

12% $30 $40 $40 $40

15% $60 $60 $60

18% $90

21% $150

TLB Double

Ha követed a CaliVita által kijelölt növekedési ütemtervet, extra kifizetésekben részesülhetsz. A TLB Plus 
bónusz kétszeresét fizetjük abban az esetben, ha a TLB Plus feltételeit teljesítve az üzleted a táblázatban 
megadott fejlődési ütemben építed.

A táblázat tartalmazza, hogy hány hónap alatt kell a következő szintre minősülnöd ahhoz, hogy TLB  Double 
bónuszt írhassunk jóvá a számládon. Ábrázoltuk grafikonon is:
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TLB Triple

Vannak, akik olyan lendülettel vetik bele magukat az üzletépítésbe, hogy még a fenti növekedési ütemet 
is meghaladják az elért eredményeik. A TLB Plus bónusz háromszorosát fizetjük abban az esetben, ha a 
TLB Plus feltételeit teljesítve üzletedet a fenti táblázatban megadott fejlődési ütemnél gyorsabban építed!

Egyszeri újrakezdés lehetőség

Aki korábban kiesett a TLB Plus rendszeréből, annak lehetősége van, hogy egyszer újrakezdje a TLB 
Plus-t az alábbi feltételekkel:

–  az újrakezdés igénylése és az utolsó TLB kifizetés között legalább egy évnek (12 hónap) kell 
eltelnie,

– az újrakezdési igényt írásban (e-mail, webinfo, levél) jelezzék az operáció központja felé,

–  az újrakezdési igény beérkezése után a TLB Plus rendszer automatikusan indul, ha a kérvényező 
megfelel a TLB Plus és az újrakezdés feltételeinek,

–  újrakezdeni azon a szinten lehet, ahol a kérvényező utoljára kapott TLB Plus kifizetést,

–  újrakezdeni csak egyszer lehet.

A TLB Plus-ban résztvevők számára az új (megnövelt teljesítési időszakú) TLB Plus indulásakor a teljesí-
tési időszakokat szintén meghosszabbítjuk az új szabályok szerint az aktuális elvárt szinttől.

2. PROGRESSZÍV JUTALMAZÁSI RENDSZER
A progresszív jutalmazási rendszer 12%, 15%, 18% és 21%-os szinteken érhető el.

A CaliVita International lehetővé teszi Tagjai számára a Progresszív Bónuszra való jogosultságot, ameny-
nyiben teljesítik a következő feltételeket:

– legalább 12%-os szint,

– legalább 10%-os teljesítménynövekedés CSBP-értékben a megelőző 3 hónap átlagához képest,

– a megelőző 3 hónapban legalább 10%-os szint elérése.

2.1 A Progresszív Bónusz értéke a figyelembe vett hónap bónuszkifizetésének annyi százaléka, amennyi-
vel növekedett a CSBP-je a megelőző három hónap CSBP-átlagához képest, 10%-tól 50%-ig. A Progresz-
szív Bónusz értéke nem haladhatja meg az 500 USD-t.

2.2 A Tag elveszíti a Progresszív Bónuszra való jogosultságot, amennyiben:

– nem teljesíti a fent említett feltételeket,

– jogosultságot szerez a menedzserprémiumra.

2.3 A Tag ismét jogosultságot szerezhet a Progresszív Bónuszra, ha az alapfeltételeken túl teljesül:

Az előző 3 havi átlaga legalább 10%-kal meghaladja az utolsó teljesítendő átlagot. Az utolsó teljesíten-
dő átlag az utolsó hónap – amelyben a Progresszív Bónusz kifizetése történt – és az azt megelőző kettő 
hónap CSBP-átlaga.

2.4 Azok a CV hálózati Tagok, akik elérték a Palm Manager (PM) szintet, és jogosultak menedzserpré-
miumra, a továbbiakban nem jogosultak progresszív kifizetésre. Tehát az a PM, aki minimum 95 000 
SZCSBP -vel rendelkezik, és nincs 21%-os vonala, progresszív kifizetésre még jogosult.
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I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A. Adatok
A CaliVita International egy MLM hálózat, amelynek sajátos adatvédelmi szabályai vannak, hiszen a rend-
szer azon alapul, hogy a tagok a saját szponzorvonalaikba szerveznek be további tagokat. 

Adatkezelő: CaliVita International: CF-Net Kft., 1052 Budapest, Aranykéz u. 6. és a Business Art Solutions 
Kft., 2045 Törökbálint, Bottyán J. u. 13. (A CF-Net Kft és a Business Art Solutions Kft a továbbiakban 
együtt: CaliVita International).

Ugyanakkor a saját szponzorvonalaik tekintetében a Tagok is önálló adatkezelők. A szponzor listájáról itt 
érdeklődhet: adatvedelem@calivita.com.

Az adatkezelés helye: RND Soft Kft. (Cg. 06-09-002545, 6724 Szeged, Pacsirta u 1.)

Adatfeldolgozóink:

RND Soft Kft. (Cg. 06-09-002545, 6724 Szeged, Pacsirta u 1.) aki a számítógépes üzemeltetést, szer-
ver üzemeltetést, szoftver karbantartást, számlázó softver biztosítását, valamint a mindenkori Működési 
Szabályzat szerinti kifizetések elszámolását végzi.

CaliProducts Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 0109730727, 1052 Bu-
dapest, Aranykéz u 6., 6. em. 58.), aki az egyedi csomagok összeállítását végzi.

GLS General Logistics Systems Hungary Kft (Adószám: 12369410-2-44,  2351 Alsónémedi, GLS Európa 
u 2.), aki a rendelt csomagok kézbesítését végzi.

Benyó Kft (Adószám: 10244397-2-13, 2040 Budaörs, Ady Endre u. 51.), aki a CaliNews-ok csomagolását 
és postázását intézi.

A CaliVita International a jelen egyoldalú előzetes tájékoztató szabályzatban foglalja össze adatkezelé-
si vállalásait, és nyilatkozik, hogy jelen szabályzat rendelkezéseit, akárcsak a felsorolt jogszabályokat, 
a legmesszemenőbbekig betartja. A CaliVita International a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és 
megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát ga-
rantálja. A biztonsági mentéseket az RND Soft Kft. végzi. A CaliVita International kötelezettséget vállal 
arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatá-
lyos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, különös tekintettel a 679/2016 Általános Adatvédel-
mi Rendelet szabályaira, amely a közös adatkezelés és az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti viszonyt 
részletesen szabályozza .Ennek érdekében a négy társaság áttekintette és módosította a szerződéseit.

A CaliVita International elkötelezett Felhasználói, Vásárlói és Partnerei személyes adatainak védelmé-
ben, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és a 
jogszabályok betartását.

A CaliVita International fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására a fel-
használók értesítése mellett.

A CaliVita International az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, 
melyeket saját magával mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei 
összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az aláb-
biakkal:

–  679/2016 EU Rendelet, Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)

–  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a 
továbbiakban Infotv.);

–  2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

–  2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

–  2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlá-
tairól (Grtv.).
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A tájékoztatóban használt kifejezéseket  a GDPR értelmező rendelkezései között (4.cikk) meghatározott 
fogalmak szerint kell értelmezni. Amennyiben kérdése lenne, vagy bármely fogalom nem egyértelmű az 
Ön számára, kérjük, forduljon az adatvedelem@calivita.com e-mail címen adatvédelmi tisztviselőnkhöz, 
aki mindig a tagok segítségére áll.

Amennyiben Ön Partnerünk, felhívjuk a figyelmét arra, hogy a CaliVita International Működési szabályzata 
(„Irányelvek internet- és közösségi médiamegjelenéshez”) is tartalmaz további rendelkezéseket, amelyek 
fontosak lehetnek az Ön számára.

II. A CALIVITA INTERNATIONAL MŰKÖDÉSE, ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK
A CaliVita International Partnereket bíz meg termékei továbbértékesítésével (Disztribútor Tagok, Mene-
dzserek és Képviselők, a továbbiakban: Partnerek). A Partnerek nem a CaliVita alkalmazottai, de a Cali-
Vita képzésben részesíti őket. Ugyanakkor a CaliVita International nem képes minden partnere összes 
tevékenységét ellenőrizni, és kizár minden felelősséget a partnerek magáncélú adatgyűjtéséért, az 
adatok felhasználásáért és közzétételéért, beleértve a marketingcélú felhasználást is.

Ennek ellenére a CaliVita International fogadja a Vásárlók Partnerekre vonatkozó panaszait, és segítsé-
get nyújt azok rendezésében (lásd jogorvoslati lehetőségek). Minden Partnerünknek rendelkeznie kell 
saját adatkezelési szabályzattal, amelyhez megfelelő mintákat adunk át.

A CaliVita International felelősséggel rendelkező vezetői és adatvédelmi tisztviselője hozzáfér a Partne-
rek által is kezelt adatokhoz, és azokat a jelen szabályzat rendelkezései szerint kezeli.

A CaliVita International a Partnerek, a Vásárlók és a Partnerek vásárlói adatait kezeli. A Partnerek eseté-
ben egyéb dokumentumok is hatást gyakorolnak az adatvédelmi folyamatra az MLM rendszer jellegéből 
adódóan.

A Vásárlók egyes akcióknál, rendezvényeknél különleges szabályozással is találkozhatnak, kérjük, ezeket 
mindig ellenőrizze. Ezek az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatók

Személyes adatok: személyes adatnak tekintendők az adott személyt azonosító adatok, úgymint név, 
tagkód, CaliVita PIN kód, születési név, születési hely/idő, lakcím (beleértve a számlázási és szállítási 
címet is), telefonszám, e-mail cím, CV Bónusz  összege, vásárlások. Gazdasági társaságként működő 
Partner esetén a képviseletre jogosult neve és személyiigazolvány-száma is tárolásra kerül (fénykép kita-
karása mellett). Egyes termékek esetében a személyes adatok különleges adatnak is minősülnek, mert a 
termék vásárlásából áttételes módon következtetni lehet egyes egészségügyi problémákra. Különleges 
adatot azonban CaliVita International nem kezel, erre vonatkozó kimutatásokat nem végez. Ezekben az 
esetekben az a feltételezés él, hogy a Tag nem feltétlenül a saját maga számára rendelte a terméket.

Regisztrációt követően Ön értesítést kap a regisztráció megtörténtéről, és arról, hogy  milyen adatok-
kal regisztrált. Ez az e-mail tartalmaz egy linket, amely a biztonságot szolgáló jelszó beállítását, vagy a 
regisztrációkor megadott jelszó módosítását teszi lehetővé. Ezt követően a beállított jelszó, egyirányú 
kódolással (vissza nem fejthető módon) kerül tárolásra. Ezzel a jelszóval tud belépni a CVbonuszba és 
a webshopba, illetve a hálózat menedzsment eszközökbe (Network Explorer, Network Profiler, Hub, Circ-
les). Új jelszó kérésre, vagy jelszó módosítás bármikor lehetőséget biztosítunk. 

A tevékenység során keletkezett bónusz után a Tag egyéni törzsvásárlói kedvezményre jogosult. Az egyé-
ni törzsvásárlói kedvezmények PIN kód segítségével használhatók fel. A PIN kód biztonságáért minden 
esetben a Tag felel. Biztonsági okokból minden jutalék keletkezésekor új PIN kód kerül generálásra, ame-
lyek közül mindig az utolsó kettő használható csak fel, a többi törlésre kerül. A PIN kód felhasználása 
minden esetben naplózásra kerül.

A Partnerek számára személyes adatlap került létrehozásra, hogy könnyedén ellenőrizhessék a róluk 
kezelt adatokat.

Személyes adatait Ön minden esetben önként adja meg, ugyanakkor a vásárlási folyamat révén összesí-
tett adatok is keletkeznek. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Hozzájárulását bármi-
kor visszavonhatja a személyes adatlapján, vagy ha felveszi a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel.
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Amennyiben Ön Partner, és vállalkozási formában végzi a tevékenységét, az adatai nem személyes ada-
tok. Azonban ez esetben is előfordulhat, hogy személyes adatok kerülnek a CaliVita International adatbá-
zisába, például kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím).

Bizonyos esetben lehetőség nyílik különböző elemző szolgáltatásokat és életmódtanácsadást is igénybe 
venni, erre vonatkozóan a szolgáltatás igénybevételekor ismertetjük a részletes szabályokat. A külön 
szolgáltatások adatkezelése kizárólag önkéntes alapon történik és kizárólag addig, amig a Partner enge-
délyezi ezt a szolgáltatást.

A külföldi vásárlások esetében a személyes adatokat a CaliVita International külföldi Partnere is kezeli. 
Amennyiben külföldről vásárol, mindig az adott ország adatkezelési szabályzatát vegye figyelembe.

A Tagság tudomásul veszi, hogy a hálózat működtetése céljából a Tagok adatait a külföldi (de EGT-n be-
lüli) CaliVita Partnerekhez is továbbítja a CaliVita.

JOGALAPOK
Jogszabályi kötelezettség teljesítése a CF-Net Kft., illetőleg a CaliVita Partner által: Az adatok szám-
talan esetben jogszabály alapján kerülnek kezelésre (például számlázási adatok, minőségbiztosítás, fo-
gyasztóvédelmi kötelező rendelkezések). Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a törvény rendelke-
zése, ezeknek az adatoknak a törlését Ön nem kérheti.

Szerződés alapján történő adatkezelés: Amennyiben Ön Partnerünk, az adatkezelés jogalapját a törvényi 
rendelkezések mellett a cégünkkel kötött kétoldalú megállapodás adja. A kétoldalú megállapodás egyes 
esetekben eltérhet a jelen Szabályzattól.

Regisztrációkor a jogalap a hozzájárulás.

III. A CALIVITA INTERNATIONAL ADATKEZELÉSE SORÁN  
ÉRVÉNYESÜLŐ ALAPELVEK

A személyes adatok CaliVita International általi felvétele és kezelése minden tekintetben megfelel a GDPR 
rendelkezéseinek. A személyes adatok CaliVita International általi felvétele és kezelése egyes szolgálta-
tások (pl. nyereményjáték, webshop stb.) igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és szám-
viteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. 
Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. Tagként a 
szerződés adja az adatkezelés jogalapját.

A fentieken túl a felvett személyes adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában a CaliVita Inter-
national a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos 
érdekének érvényesítése céljából is kezelheti további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó 
hozzájárulásának visszavonását követően is, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelmé-
hez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A Felhasználó a hozzájárulást az adott szolgáltatás, annak részszolgáltatása igénybevételével (pl. web-
oldal megnyitása, regisztráció, kérdés megválaszolása, hozzászólás nyilvánosságra hozatala, megrende-
lés elküldése stb.), használatának kezdeményezésével, használatával, illetve megrendelésével adja meg. 
A CaliVita jogos érdekét ezekben az esetekben meg kell jelölni.

A CaliVita International kizárja a 18. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen 
felhasználó adatainak kezelését. A CaliVita Internationalnek azonban nem áll módjában a hozzájáruló 
személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, 
így a felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatolja, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabá-
lyoknak. Amennyiben mégis ilyen adatról szerzünk tudomást, zároljuk és töröljük.

A Partner szavatolja, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes személyről megadott, illetve hoz-
záférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (más számára történő rendelés, termék ajándékba adá-
sa, csoportos rendelés) az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte és tájékoztatta. A Partner által 
megosztott felhasználói tartalomért a Partner felel.
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Az adatok biztonságát a CaliVita International a lehető legkorszerűbb módon biztosítja. A CaliVita Inter-
national kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén 
haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé az incidensről a hiba elhárításáig.

IV. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA
A honlapon egyidejűleg több eltérő adatkezelés lehetséges az alábbiak szerint (calivita.com):

A. A LÁTOGATÓK ADATAI
Látogatók adatait a honlap nem kezeli.

Regisztrált tagok, illetve felhasználók esetén a belépést követően a korábban tárolt adatok hozzáférhető-
ek. Kérjük, ellenőrizze böngészője adatvédelmi beállításait!

Az oldalon kizárólag rendszerszintű cookie-k használata történik.

B. A TAGOK ADATAI (REGISZTRÁCIÓS FOLYAMAT)
Egyéb esetekben az adatkezelés a regisztrációs folyamat során megadott adatok szerint történik. Az 
adatok valóságát a CaliVita International nem ellenőrzi, ezek tartalmáért minden esetben a Felhasználó 
felel.

A regisztráció menete: a regisztráció során a regisztráló személy önkéntesen megadja a személyes ada-
tait, és elfogadja a Működési és  Adatkezelési Szabályzatot. A regisztrációt követően a Tag értesítést kap 
arról, hogy milyen adatokkal regisztrált. Ez az e-mail tartalmaz egy linket, amely a biztonságot szolgáló 
jelszó beállítását, vagy a regisztrációkor megadott jelszó módosítását teszi lehetővé. Ezt követően a be-
állított jelszó, egyirányú kódolással (vissza nem fejthető módon) kerül tárolásra. 

Az adatkezelés célja: a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfel-
vétel, a Felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogo-
sultság, vásárlás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatá-
sok, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. 
évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, nem, születési dátum, 
lakóhely, hírlevél-feliratkozási hozzájárulás, egyes szolgáltatásokra vonatkozó adatok, pontszám, a re-
gisztráció dátuma és időpontja.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől / vásárlástól számított 8 év, a meg nem erő-
sített regisztrációs kérelmek esetében 90 nap, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében 
a hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatok módosítását a Tag bármikor kezdeményezheti az erre rendszeresített űrlapon.

C. VÁSÁRLÁS ÉS VÁSÁRLÁSI TÖRTÉNET
A Vásárló adatainak kezelése a felhasználási feltételek szerint történik. Amennyiben viszont Ön Partner-
től vásárolt, a Partner adatkezelési tájékoztatója is tartalmaz rendelkezéseket.

A kezelt adatok köre: számlázási adatok (termék neve, termék ára, vásárlás időpontja, adószám), bónusz-
pont (BP), kereskedelmi pont (KP), felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, szállítási 
cím, pontszám.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől / vásárlástól számított 8 év, a meg nem erő-
sített regisztrációs kérelmek esetében 90 nap. A hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a 
hozzájárulás visszavonásáig őrzi meg az adatokat a CaliVita International.
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D. KEDVEZMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓS HÍRLEVELEK
Az adatkezelés célja: információk, termékakciók küldése önkéntes kérésére. Az értesítések tartalmuk 
szerint is leválogathatók.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető 
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: tagkód, név, e-mail cím, a hozzájárulás dátuma és időpontja, vásárlási számlaada-
tok (vásárolt termékek, Network Profiler és Explorer információk).

Az adatok törlésének határideje: a CaliVita International a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig őrzi 
meg az adatokat, míg a meg nem erősített feliratkozási kérelmek esetében 90 napig.

A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött 
hírlevélben található linkre kattintva, valamint postai úton lehet kérni.

E. ÜGYFÉLLEVELEZÉSEK, PANASZOK
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, az Impresszum, Kapcso-
latfelvétel vagy a Segítség rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval. A CaliVita 
International a beérkezett leveleket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott 
személyes adatával együtt az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli. Részletesen lásd 
a panaszkezelési szabályzatban. A panaszok kezelése során közreműködőink, jogászaink is kapcsolatba 
kerülnek a személyes adatokkal.

F. SZERVÍZ ÉS JÓTÁLLÁS
A hibás vagy meghibásodott készülékekre a fogyasztóvédelmi szabályok szerinti szavatosságot és jó-
tállást vállal, illetőleg egyedi javítási (szervíz) szolgáltatást nyújt a CF-Net Kft. vagy az általa megbízott 
szolgáltató.

Kezelt adatok: név, cím, telefonszám (önkéntes), e-mail cím (önkéntes), hibajelenség, vásárlás dátuma, 
átvétel dátuma, költség.

G. PROMÓCIÓS JÁTÉKOK
Amennyiben az adott nyereményjátékhoz kapcsolódóan külön adatkezelési tájékoztatás nincs közzété-
ve, az adatkezelés az alábbiak szerint történik:

Az adatkezelés célja: nyereményjátékok szervezése és lebonyolítása, kapcsolatfelvétel, nyertesek sorso-
lása, a nyeremények kézbesítése, a többszörös regisztrációk kiszűrése, célzott közvetlen üzletszerzési 
(direkt marketing) célú üzenetek továbbítása a játékosok részére.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása; a gazdasági reklámtevékenység alapvető 
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, továbbá a nyertesek 
adatai tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakcím, hozzájáruló nyilatkozat 
direkt marketinghez, játékértesítő nyilatkozat, a játékra jelentkezés dátuma és időpontja, a Felhasználó 
számítógépének IP-címe, valamint a játék során az egyes kérdésekre adott válaszok. Az adatok köre az 
egyes nyereményjátékok alkalmával bővülhet.

Az adatok törlésének határideje: ha a direkt marketinghez hozzájárulást nem adott a játékos, a nyere-
mények sorsolását követő 30 nap, míg a nyertesek adatai tekintetében 8 év. Ha a játékos direktmarke-
ting-üzenet küldéséhez is hozzájárulását adta, adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

H. EGYEDI SZOLGÁLTATÁSOK
Egyes egyedi szolgáltatások igénybevételekor (például kérdőívek, tesztek, felhasználói élmény ellenőrzé-
se, rendezvények, oktatások, tréningek, egyedi akciók) további adatokat kell megadni, amelyek megadása 
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kizárólag önkéntesen történik, és kizárólag az adott szolgáltatási körhöz tartozik. A további szolgáltatá-
sok igénybevételéhez szükséges további adatokat kérésre töröljük.

Amennyiben Ön anonim használta az egyedi szolgáltatásokat, ezekben az esetekben semmilyen szemé-
lyes adatot nem rögzítünk és tárolunk.

Hálózat menedzsment eszközrendszer (Network Explorer, Network Profiler, Hub, Circle): Az adatok szű-
rése a Tagok számára lehetséges a megnevezett szolgáltatásokkal. Az egyes adatok láthatósága korlá-
tozható. Kérjük, ellenőrizze beállításait! A beállítások módosítása szintekhez kötött. Letiltás hiányában 
a Tagok a saját disztribúciós láncaikba tartozó adatokat láthatják, azonban azokon módosítást nem vé-
gezhetnek.

I. EGYÉB ADATKEZELÉSEK
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adatfelvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, 
a közigazgatási hatóság, a NAIH, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatást, 
adatok közlését, átadását, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátását elrendelhetik. Ez esetben a CaliVita 
International együttműködik a hatóságokkal, azonban

– amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – csak annyi személyes adatot 
és kizárólag olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül 
szükséges. 

Kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, nem, születési dátum, lakó-
hely, hírlevél-feliratkozási hozzájárulás, egyes szolgáltatásokra vonatkozó adatok, pontszám, egészségi 
állapottal kapcsolatos adatok, készségekre vonatkozó adatok, továbbá bármely önkéntesen megadott 
információ a kiválasztott szolgáltatáshoz kapcsolódóan.

Az egyéb adatkezelések esetében az egészségre vonatkozó információk a név és a felhasználónév táro-
lása nélkül kerülnek rögzítésre, azaz különleges adatnak nem minősülnek, mivel ezek a Felhasználóval 
nincsenek összekapcsolva. Kivételt képez ez alól, ha a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával konkrétan 
meghatározott szolgáltatás igénybevételére regisztrál. Ezek a további szolgáltatások Felhasználóinkat 
segítik, az adatok rögzítése kizárólag a szolgáltatás igénybevételének céljából történik, és a szolgáltatás 
igénybevételének ideje alatt tart (például kérdőív és teszt kitöltése), külön tárolásra, profil létrehozásra 
ilyenkor nem kerül sor.

Tréningek: A CaliVita International honlapján önkéntesen lehet regisztrálni a CaliVita Akadémia tréning-
jeire. 

Kezelt adatok: név, lakcím, e-mail cím, számlázási adatok, választott tréning, tagság esetén: a tagkód. 

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, jogszabály (számviteli törvény). Egyedi adatkezelési 
tájékoztató: LINK

DISC-teszt: A CaliVita International honlapján önkéntesen lehet regisztrálni a DISC-teszt elvégzésére.

A DISC-tesztet a Psidium Online Kft. végzi el (2030 Érd, Ürmös utca 46-48.), aki e körben társadatkezelő. 
A Psidium Online Kft. saját adatvédelmi szabályzata szerint jár el. Egyedi adatkezelési tájékoztató: LINK

CaliVita Tudásbázis: Az oktatás online eszköz segítségével történik. A Tudásbázis többlépcsős online 
képzési rendszer, amely regisztráció alapján vehető igénybe. A vizsga a CF-Net Kft. székhelyén történik 
számítógép segítségével, a vizsga díjért igénybe vehető szolgáltatás. A szolgáltatás igénybevétele ön-
kéntes. A vizsga független az online oktatástól. Egyedi adatkezelési tájékoztató: LINK 

V. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
A GDPR 15. cikke alapján Ön kérelmezheti a személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint: 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 
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személyes adatokhoz és a következő (egyébként az adatkezelési tájékoztatóban megjelenő) informáci-
ókhoz hozzáférést kapjon:

a)  az adatkezelés céljai;

b)  az érintett személyes adatok kategóriái;

c)  azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat kö-
zölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nem-
zetközi szervezeteket;

d)  adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetsé-
ges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)  az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 
kezelése ellen;

f)  a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)  ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)  az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az 
esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatke-
zelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére 
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, 
ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az infor-
mációkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az 
érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságait.

A GDPR 16. cikke alapján Ön jogosult a személyes adat helyesbítését kérni.

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyes-
bíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett 
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján tör-
ténő – kiegészítését.

A GDPR 17. cikke alapján Ön jogosult a személyes adat törését kérni, azonban a kérést megelőzően kér-
jük vegye figyelembe az alábbiakat:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje. Az Adat-
kezelő az alábbi esetekben köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölje:

a)  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 
módon kezelték;

b)  az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 
nincs más jogalapja;

c)  az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adat-
kezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező 
jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében 
történő adatkezelés ellen;

d)  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)  a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jog-
ban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)  a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kíná-
lásával kapcsolatosan került sor.
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Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet 
sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthe-
tő az alábbi esetekben: 

a)  ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy

b)  ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy

c)  ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

d)  ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy

e)  ha népegészségügy területén érintő közérdekből, 

f)  ha közérdekű archiválás céljából, vagy 

g)  ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy 

h)  ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges. 

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésé-
nek korlátozását kérni (ideiglenes intézkedés) az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valame-
lyike teljesül:

a)  az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontossá-
gát;

b)  az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasz-
nálásának korlátozását;

c)  az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)  az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adat-
kezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra 
az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével 
csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelmé-
hez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely 
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az 
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése 
ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) 
jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az 
Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesí-
téséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy 
bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilal-
kotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes 
adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiak-
ban e célból nem kezelhetők.
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A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell 
hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól 
elkülönítve kell megjeleníteni.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 
2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló auto-
matizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból 
kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vo-
natkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat 
végrehajtása érdekében van szükség.

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az 
alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, 
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adat-
kezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a)  ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesí-
tése 

b)  és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technika-
ilag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás 
joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az ada-
tok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz.

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő 
ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakó-
helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi 
linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy 
panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye 
vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatko-
zó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
telefon: +36 (1) 391-1400 
fax.: +36 (1) 391-1410 
honlap: www.naih.hu 

Amennyiben külföldi állampolgár, a saját tagállama hatósága előtt is tehet panaszt.

VI. DEFINÍCIÓK
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, vala-
mint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellem-
ző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
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hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatá-
son alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű 
vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatke-
zelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa 
megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a művele-
tek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolá-
sa, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozá-
sa, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellem-
zők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a 
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, felté-
ve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA,  
JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A CF-Net Kft részére Ön által biztosított adatszolgáltatás az Ön hozzájárulásán alapuló, önkéntes adat-
szolgáltatásnak minősül.

Az adatkezelés célja: Az adatokat CF-Net Kft. kizárólag tagnyilvántartással kapcsolatban, üzletértékelési 
valamint kapcsolattartási célból gyűjti, rögzíti és tárolja.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: a felhasználó neve és e-mail címe, valamint a kérdés során megadott egyéb sze-
mélyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a CF-Net Kft. az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulásának 
visszavonásáig tárolja .

Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult: CF-Net Kft. (1052 Budapest, Aranykéz u. 6. Cégjegyzék-
szám: Cg. 01-09-565132)

A CF-Net Kft, mint adatgyűjtő, zárt rendszerű adatfeldolgozás keretein belül az alábbi adatfeldolgozó 
partnerrel működik együtt:

RND Soft Kft. (6724 Szeged, Pacsirta u.1., Cégjegyzékszám: Cg. 06-09-002545)

Az adatokat kizárólag a CF-Net Kft, a Business Art Solutions Kft, az RND Soft Kft, CaliProducts Kft adat-
kezeléssel foglalkozó munkatársai ismerhetik meg. A jogosultságokat korlátoztuk e körben.

Bármely kérdés esetén írjon az alábbi címre:

E-mailen: adatvedelem@calivita.com

Levelezési cím: CF-Net Kft, 1052 Budapest Aranykéz u. 6.

A Visszavonási nyilatkozat érkeztetése után a cég haladéktalanul intézkedik az Ön adatainak kezelési 
rendszerünkből történő törléséről. CF-Net Kft. erről Önt ezután írásban tájékoztatja.
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1. CÉL
A Működési szabályzat eltérően szabályozza a Tagok jogait és kötelezettségeit aszerint, hogy a Tag ge-
nerál-e saját tartalmat, vagy kizárólag a CaliVita Nemzetközi Hálózat „B2C” anyagait használja.

A CaliVita Nemzetközi Hálózat felismerte, hogy az internet és a közösségi média hatékony marketing-
eszköz, így Tagjait arra bátorítja, hogy a jelen Szabályzatot betartva készítsenek személyes weblapot, 
közösségi médiaoldalakat (például: Facebook, Twitter, Instagram), és azokat is használják fel hálózatuk 
építéséhez.

Bár ebben az esetben a weblapot a Tag készíti és tartja fenn saját üzleti hálózatának bővítése céljából, a 
rajta megjelenő, CaliVita International céggel kapcsolatos információk, logók, védjegyek, termékek, szol-
gáltatások, publikációk, rendezvények és maga a marketingrendszer nyilvánosság elé kerül. Minden ilyen 
weblap, oldal, közösségi médiamegjelenés közvetlenül hat a teljes CaliVita Nemzetközi Hálózatról, annak 
marketingrendszeréről, termékeiről és viszonteladóiról kialakuló képre és hírnevére. A saját tartalmat ge-
neráló Tagnak ezért be kell tartania a vonatkozó jogszabályokat és a jelen irányelveket is. Bármilyen elté-
rés a Tag felelősségre vonásával jár, de egyúttal a CaliVita Nemzetközi Hálózat jó hírét is veszélyeztetheti.

A tartalom szabályozottságán túl minden Tag, aki személyes adatot kezel a weblapján vagy közösségi 
oldalán, köteles betartani a CaliVita Nemzetközi Hálózat adatvédelmi irányelveit. Emiatt az a Tag, aki Ca-
liVita üzletének bővítése érdekében weblapot szeretne létrehozni, fenntartani vagy felhasználni, köteles 
betartani a CaliVita International és/vagy az azt üzemeltető Cég által ebben a dokumentumban meghatá-
rozott irányelveket, és köteles használni saját adatvédelmi irányelveket is (lásd a függelékben).

2. FONTOS KÖZLEMÉNYEK
2.1 Függetlenül attól, hogy a weblapot kizárólag a CaliVita International Tag hálózatának bővítésére hoz-
ták létre, és e célból működik, valamint attól, hogy a weblap tartalmának egyes elemei vagy annak ösz-
szessége a CaliVita Internationaltől vagy a működtető Cégtől, illetve ezek elektronikus vagy nyomtatott 
publikációiból származik, a weblap teljes tartalmáért és/vagy működéséért teljes mértékben és egyedül 
a Tag felel. Ide tartozik a szerzői jogvédelem, a reklám, a fogyasztóvédelmi, a kereskedelmi, az adózási, 
az adatvédelmi és minden más jogszabály által előírt korlátozás és/vagy előírás, továbbá minden egyéb 
vonatkozó jogszabály betartása is, amely a Tag országában, hálózatépítő tevékenységének helyszínén 
és/vagy a weblap üzemeltetésének és/vagy használatának helyszínén kötelező.

2.2 A jelen szabályzat aktuális irányelveinek teljes szövege mindig elérhető és tanulmányozható a CaliVi-
ta International www.calivita.com című webhelyén.

3. SZÓTÁR
A nagy kezdőbetűvel írt kifejezések a Működési szabályzatban megjelöltek szerint értendők (kivéve, ha 
az alábbiakban máshogy definiáljuk), továbbá egyes internethez és közösségi médiához tartozó kifejezé-
sek az alábbi jelentéssel bírnak:

3.1 Tag – az a Tag, aki a Cég internetes B2C tartalmait megosztja (ahhoz akárcsak egy mondatnyi kom-
mentárt fűz), illetőleg az a Tag, aki az interneten saját tartalmat generálva bármilyen, a Cégre vagy ter-
mékeire vonatkozó információt tesz közzé, illetőleg az, aki internetes megjelenésével bármilyen módon 
hatással van a termékek forgalmára.

3.2 Közösségi média – a közösségi média egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi interakciókon 
keresztül szórják szét. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket aknázza 
ki annak érdekében, hogy a médiamonológokat (egy a sokhoz) átalakítsa dialógusokká (sok a sokhoz). 
Például: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram.

3.3 B2B – „Business to business”, azaz kizárólag olyan anyagok, amelyek a Tagoknak szólnak. A B2B 
anyagok olyan információt is tartalmaznak, amelyek kívülállókra (vásárlókra, fogyasztókra) nem tartoz-
nak.

3.4 B2C – „Business to Consumer”, azaz azok az anyagok, amelyek vásárlóinknak, fogyasztóinknak szól-
nak.
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3.5 Blog – a „webnapló” (web log) rövidítése; egy rendszeresen vezetett napló, amely az interneten ke-
resztül elérhető és olvasható. A tipikus blog a szerzőnek valamilyen témával kapcsolatos személyes 
tapasztalatait, benyomásait, véleményét, híreit és megjegyzéseit tartalmazza.

3.6 Domainnév – a domainnév (vagy „tartománynév”, vagy „doménnév”) a számítógépek azonosítására 
szolgáló névtartomány. Az internetre csatlakozó összes számítógépnek egyedi azonosítója, ún. IP címe 
(Internet Protocol) van (amely pl. így nézhet ki: 216.151.212.175). A domainnevek valójában ezen nehe-
zen megjegyezhető IP címeket teszik könnyen megjegyezhetővé.

3.7 URL – vagy más néven webcím (mely a Uniform Resource Locator [egységes erőforrás-azonosító] 
rövidítése), az interneten megtalálható bizonyos erőforrások (például szövegek, képek) szabványosított 
címe.

3.8 Hackelés – egy önálló számítógép, számítógépes hálózat, webhely vagy kiszolgáló távolról történő 
jogosulatlan használata, vagy ezek működésének és/vagy megjelenésének távoli, jogosulatlan módosí-
tása.

3.9 Adatvédelmi incidens – személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jo-
gosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés vagy ennek gyanúja.

3.10 ISP – az Internet Service Provider (internetszolgáltató) szavakból képzett rövidítés. Internet-hoz-
záférést és/vagy URL-regisztrációt és/vagy tárhelyszolgáltatást, illetve ehhez kapcsolódó szolgáltatást 
nyújtó vállalat, szervezet vagy egyén.

3.11 IWS – az Individual WebSite (egyéni webhely) szavakból képzett rövidítés. Ennek a dokumentumnak 
a használata során az „egyéni” (személyes) szó nem arra utal és nem értelmezendő úgy, hogy a webhely 
csak „természetes” személyé lehet, vagy csak természetes személy tarthatja fenn, hanem inkább céget 
vagy szervezetet kell érteni alatta. A dokumentumban „egyéni webhely” (IWS) alatt egyetlen webhelyet 
vagy webhelycsoportot kell érteni függetlenül attól, hogy egyéni, vállalati vagy szervezeti Tag működteti-e. 
Ebbe a körbe soroljuk a könnyebbség kedvéért az egyéni közösségi médiaoldalakat vagy aloldalakat is.

3.12 Rosszindulatú szoftverek – az angol megfelelője a malware, a „malicious software” (kártékony 
szoftver) szavakból származik. Minden olyan, a számítógépre, számítógépes hálózatra, webhelyre vagy 
kiszolgálóra a tulajdonos, gépkezelő tudta vagy beleegyezése nélkül, távolról telepített program, amely-
nek célja jogosulatlan tevékenység végzése a számítógépen, számítógépes hálózaton, webhelyen vagy 
kiszolgálón, illetve ezeken keresztül, és/vagy a számítógép, számítógépes hálózat, webhely vagy kiszol-
gáló tartalmának és/vagy működésének jogosulatlan módosítása, letiltása.

3.13 Kémprogram – a rosszindulatú szoftverek (lásd definíció) olyan fajtája, amely rögzíti a számítógé-
pen, számítógépes hálózaton, webhelyen vagy kiszolgálón a tevékenységeket a számítógép használójá-
nak tudomása nélkül. A kémprogramok között vannak kevésbé veszélyesek (a számítógép használója 
által meglátogatott webhelyek rögzítése marketingre és személyre szabott hirdetések célba juttatására), 
de ennél kártékonyabbak, például a tiltott billentyűzetfigyelő kémprogramok, amelyek használatával el-
lophatók jelszavak, banki információk vagy hitelkártyaadatok.

3.14 Webmester – az a személy, szervezet vagy vállalat, aki/amely az adott webhely karbantartási fel-
adataiért felel. A karbantartási teendők közé tartozik a webhelyhez való hozzáférés, ez lehetővé teszi a 
képek, szövegek, információk közzétételét, a megjelenés, a funkciók és/vagy az oldal elhelyezkedésének 
megváltoztatását. A webhely tulajdonosa is lehet saját weblapjának webmestere, de megbízhat mást is 
a nevében/érdekében szükséges teendők ellátásával.

3.15 IWS adatvédelmi irányelvek: az IWS-en kötelezően közzétételre kerülő, a Cég által a Tag rendelkezé-
sére bocsátott mintairányelveinek megfelelő szövegű adatkezelési nyilatkozat.

3.16 Impresszum – minden weboldalon kötelező bizonyos információkat közzétenni. Ezek az informá-
ciók (üzemeltető cég, felelős személy és elérhetőségi adatai, webáruház esetén céginformációk) az ún. 
impresszumban kerülnek feltüntetésre.

3.17 Weblap – olyan webdokumentum, mely megfelel a World Wide Web számára, és alkalmas arra, 
hogy egy webböngésző megjelenítse. A webböngésző a weblapot monitoron vagy mobil eszközön jele-
níti meg. A weboldal az, ami megjelenik, nem pedig a fájl vagy fájlok, melyek meghatározzák a weboldal 
tartalmát és formáját, de sokan a weboldalt leíró fájlokat is weboldalnak hívják. A webhely egy adott do-
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ménen található weboldalak összessége, tehát a webhely, webszájt weboldalakból, weblapokból tevődik 
össze. A honlap (homepage) szó pedig az adott webhelyen található weblapok közül az elsőt jelöli, a 
főoldalt, azaz a kezdőlapot.

3.18 Adatkezelő – a Tagok vonatkozásában az adatkezelési szabályzat tartalmazza a részletes sza-
bályokat. Az a Tag, aki saját szponzorvonallal rendelkezik, az alatta levő Tagok szempontjából szintén 
adatkezelő. Az a Tag, aki reklámozást végez, és reklámtevékenysége során lehetséges Tagokkal vesz fel 
kapcsolatot, e lehetséges Tagok vonatkozásában szintén adatkezelő. Az adatkezelést végző Tagok mint 
adatkezelők kötelesek az adatkezelési szabályzat szerint eljárni.

3.19 Adatfeldolgozó – minden Tag, aki a hálózat számára adatfeldolgozási műveleteket (adatgyűjtés, 
továbbküldés) végez, és e vonatkozásban terhelik az adatkezelési szabályzatban meghatározott kötele-
zettségek.

3.20 Reklámközvetítő – az a Hálózatépítő Tag, aki a Cég által használt reklámeszközökkel él a hálózat-
építés során, de önálló tartalmat nem generál (bővebben: lásd Reklámszabályzat). A reklámközvetítők fe-
lelőssége arra terjed ki, hogy tartalmilag ne módosítsanak a Cég által készített „B2C” reklámanyagokon.

3.21 Reklámozó – az a Hálózatépítő Tag, aki a Cég termékeinek fogyasztását tudatos reklámeszközök-
kel, saját maga által generált tartalommal mozdítja elő, illetve aki saját reklámtevékenységének köszön-
hetően további Tagokat tud a hálózathoz csatlakoztatni.

4. AZ IRÁNYELVEK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA
4.1 Kizárólag a CaliVita International rendszer tulajdonosa állapíthatja meg a CaliVita Nemzetközi Háló-
zattal kapcsolatos tagi IWS-sel (egyéni weblapokkal) kapcsolatos valamennyi irányelvet és feltételt.

4.2 A szabályzat módosítása a módosításban megjelölt időpontban vagy ennek hiányában a hálózat 
hivatalos webhelyén (www.calivita.com) való megjelenésétől számított tizedik (10.) naptári napon lép 
érvénybe.

4.3 A Tagok felelőssége, hogy folyamatosan nyomon kövessék az szabályzatok módosításait, a Cég pe-
dig igyekszik a lehető legszélesebb körben ismertté tenni az új vagy várható módosításokat.

4.4 A szabályzat bármely módosítását úgy kell tekinteni, hogy azt az összes Tag elfogadta.

4.5 Az ebben a dokumentumban szereplő irányelvek szándékaink szerint megfelelnek minden vonatkozó 
előírásnak és jogszabálynak, amelyek az IWS gazdaországa szerint és/vagy az IWS elérhetősége szerint 
és/vagy a Tag hálózati üzleti tevékenységének helyszíne alapján és/vagy a hálózati termékek forgalma-
zásának helyszíne szerint alkalmazni kell, illetve a Cég hálózati tevékenységének helyszínei szerint alkal-
mazandó. Abban az esetben, ha a szabályzat valamely része bármely alkalmazandó jogszabály szerint 
érvénytelen vagy nem érvényesíthető, ez a szabályzat többi részének érvényességére nincs hatással az 
adott jogi szabályok területi hatályán belül, és nem kérdőjelezi meg az összes irányelv hatályosságát 
olyan területeken, ahol más jogszabályok érvényesek. A nemzetközi szabályok szerint mindig annak az 
országnak a joga is irányadó egy weblapra (vagy közösségi médiamegjelenésre), amely ország fogyasz-
tóit célozza a weblapon megjelenő szöveg. Következésképpen a magyar nyelvű anyagokat tartalmazó 
weblapokra egyértelműen kiterjed Magyarország összes jogszabálya.

4.6 Függetlenül attól, hogy a jelen szabályzatot a CaliVita International Működési szabályzatával össz-
hangban publikáltuk, ez annak elválaszthatatlan része. A Tagok ezennel elfogadják és magukra nézve 
kötelező érvényűnek tekintik az irányelveket, valamint tudomásul veszik, hogy ha nem felelnek meg az 
irányelveknek, akkor az ügyük a CaliVita International Etikai és Fegyelmi Bizottsága elé kerül (lásd a Mű-
ködési szabályzat 5. fejezetének rendelkezéseit: Etikai és fegyelmi szabályzat).

5. TARTALOM KÉSZÍTÉSE (GENERÁLÁSA)

Saját webhely (IWS) készítése és használata
5.1 Az IWS-t csak a Tag országában tevékenykedő Cégközpont vagy a Tag régiójának hálózati tevé-
kenységéért felelős Cégközpont előzetes engedélye alapján szabad létrehozni. A Cég engedélyének tar-
talmaznia kell a létrehozandó IWS nevét vagy címét és/vagy URL-címét (közösségi médiaoldal esetén 



CaliVita International Magyarország 
CF-Net Kft., 1052 Budapest, Aranykéz utca 6. 

6. oldal 
Összesen 14.

CaliVita® Nemzetközi Hálózat • Szabályzat a közösségi médiás és az internetes jelenléthez

értelemszerűen a közösségi médiaoldalra utalás is elegendő). Az adott URL, név vagy cím céges enge-
délyezésétől függetlenül a Tag elfogadja azt a feltételt, hogy a Cég kérésére ezek közül bármelyiket vagy 
akár mindegyiket is meg kell változtatnia, ha a Cég a jövőben az URL-t, a nevet vagy a címet a saját vé-
leménye alapján hátrányosnak vagy pejoratívnak vélelmezi a CaliVita International imázsa, hírneve vagy 
érdekei tekintetében. Az engedélyezési űrlap a függelékben szerepel.

5.2 Domainnév választása: Bármilyen szabad karaktersorozat választható domainnévként, azonban a 
jelentéssel bíró, illetőleg más személy (gazdasági társaság) nevét, védjegyét, termék nevét tartalmazó 
domainnevek védettek, sőt más jogát sérthetik. A CaliVita Internationalre vonatkozó bármilyen informá-
ciót, tájékoztatást tartalmazó weblaphoz tartozó domainnevek esetén a Cég szabályokat határoz meg a 
domainnév választására is.

5.3 CaliVita International vagy termékeinek említése esetén nem választhatók az alábbi domainnevek:

–  a CaliVita kifejezést tartalmazó folyamatos karaktersorozat, helyette javasolt a „Cali-” kezdetű 
karaktersorozat, kivéve, ha kiejtésében a választott „Cali-” kezdetű karaktersorozat azonos vagy 
hasonló a „calivita” védjegyhez, kivéve a korábban választott neveket, amelyek már működő IWS-
hez kapcsolódnak, és a további használatra Cég egyedi engedélyt adott;

–  bármilyen CaliVita termék nevét tartalmazó karaktersorozat;

–  országnevet tartalmazó karaktersorozat;

–  versenytárs nevét tartalmazó karaktersorozat;

–  olyan kifejezés, amely gyógyítást, gyógyító hatást sugall;

–  kizárólagosságot nem sugallhat, például nem utalhat arra, hogy adott országban egyetlen web-
oldal vagy webshop van;

–  megbotránkoztatást keltő név;

–  megtévesztő név;

–  jogszabályt sértő név (szerzői jog, más neve).

5.4 A nem megengedett domainnév választása esetén a Cég mindent megtesz a domainnév felfüggesz-
tése érdekében. Az olyan domainnév esetében, amely sérti a Cég érdekeit, a Cég a saját nevére történő 
átruházását kéri a Tag költségén.

5.5 Az IWS-nek általánosan ízlésesnek kell lennie, a CaliVita International értékeit kell tükröznie.

5.6 Az IWS nem kelthet olyan látszatot, mintha valaki a CaliVita termékek kizárólagos forgalmazója lenne, 
vagy kizárólagos felhatalmazással bírna. Az IWS-en kötelező egyértelműen feltüntetni, hogy az üzemelte-
tő nem a CaliVita International, hanem annak egy partnere. A nyitó oldal bal felső sarkában ezért az alábbi 
szöveget kell megjelentetni: „CaliVita Partner” a mellékletben megjelölt logóval, formátumban és szín-
ben. A CaliVita tartalmat tartalmazó oldalak mindegyikén kötelező feltüntetni a „CaliVita Partner” logót.

5.7 Az IWS impresszumában az alábbi adatokat kötelező megadni: az üzemeltető Tag neve, székhelye/
lakcíme, adószáma. Az IWS impresszumában nem lehet megtévesztő módon a CF-Net adatait megadni.

5.8 Az IWS minden oldalára (frame) kötelező az alábbi dokumentumokat feltenni: saját adatkezelési sza-
bályzat, saját felhasználási feltételek, sütiszabályzat.

6. TARTALOMRA VONATKOZÓ KÖZÖS IRÁNYELVEK
6.1 Az IWS és általában a médiamegjelenés célja, hogy a) a CaliVita International közös marketingrend-
szeréről tájékoztasson; b) a CaliVita International termékeiről, szolgáltatásairól és rendezvényeiről tá-
jékoztasson; c) támogassa, segítse a Tag lefelé építkező hálózati tevékenységét; d) segítse a CaliVita 
International termékeinek kereskedelmi értékesítését; és végül e) segítse az általános célközönség azon 
Tagjait, akik még nem Tagok, hogy a CaliVita International közös marketingrendszerének Tagjává válhas-
sanak.
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Kötelező tájékoztatás
6.2 Az IWS kezdőoldalán, az impresszumban szerepelnie kell a következő jogi tájékoztatásnak:

A webhely tulajdonosa, üzemeltetője és karbantartója (a jogi vagy természetes személy neve, aki 
a webhely tulajdonosa), aki/amely a CaliVita International termékek független forgalmazója. A Tag 
kizárólagos felelősséget vállal a webhely részbeni és teljes tartalmáért, és sem a CaliVita Nemzet-
közi Hálózatnak, sem bármely tevékenységet folytató jogi személyének nincs közvetlen kapcsolata 
a weblappal, és így felelősséget sem vállal e tekintetben. Az említett termékeknek vagy termékösz-
szetevőknek nem rendeltetésük bármilyen betegség vagy kórállapot diagnosztizálása, kezelése, 
gyógyítása vagy megelőzése. Bármely termékre vagy termékösszetevőre hivatkozó állítás, említés, 
vélemény vagy információ nem tekinthető orvosi véleménynek/tanácsnak. A termékekre vagy ter-
mékösszetevőkre vonatkozó kijelentéseket, állításokat, véleményeket vagy információkat állami 
hatóság egyik országban sem vizsgálta meg és hagyta jóvá. Az adatkezelő megnevezése: webhely 
tulajdonosa, üzemeltetője és karbantartója (a jogi vagy természetes személy neve, aki a webhely 
tulajdonosa), aki/amely a CaliVita® International termékek független forgalmazója. Az IWS Adatke-
zelési szabályzatát kötelező a kezdő oldalon szerepeltetni.

Formai követelmények és a CaliVita logó használatának tilalma
6.3 Az IWS-en a Tag a CaliVita Internationallel kapcsolatos neveket, logókat, képeket, védjegyeket, mar-
ketingrendszer-részleteket nem jelenítheti meg. Kivétel ez alól a Cég B2C anyagainak használata vagy 
a termékek fotóinak használata és a „CaliVita Partner” logó az 5.6. pontban említett módon, illetőleg a 
menedzseri tanúsítványok.

6.4 A Tagok jogosultak arra, hogy az IWS-en saját, a CaliVita Nemzetközi Hálózatban betöltött menedzs-
mentszintjüket a megfelelő megnevezéssel és a menedzseri azonosító kártyával vagy kitűzővel és/vagy 
tanúsítvánnyal megjelenítsék. A menedzseri azonosító kártyát vagy kitűzőt és/vagy tanúsítványt, függet-
lenül attól, hogy azt fényképezték, szkennelték vagy művészi reprodukció készült róla, kizárólag kiváló 
minőségben és a CaliVita International által kiállított valódi azonosító kártya vagy kitűző és/vagy tanúsít-
vány pontos és valósághű másolataként szabad megjeleníteni.

6.5 Az IWS-en elérhető B2C anyagokon a Tag semmilyen körülmények között nem változtathatja meg 
vagy módosíthatja a neveket, a logókat, a képeket, a védjegyeket, a CaliVita International üzletének vagy 
termékeinek megjelenését vagy ezek tartalmát.

6.6 A Tag nem kelthet a webhely megjelenésével olyan látszatot, mintha kizárólagos vagy hivatalos Cali-
Vita forgalmazó vagy CaliVita International részét képező társaság lenne.

Az IWS-en levő szöveges tartalom
6.7 A Tagok az IWS-en saját magukat és/vagy más Tagokat csak a valós és tényleges menedzseri szint-
nek megfelelően tüntethetnek fel; semmilyen körülmények között nem jeleníthetik meg magukat vagy 
más Tagot a valós elért szintnél magasabb pozícióban. A Tagok jogosultak, hogy megjelenítsék a céljaik 
elérésével kapcsolatos információkat és anyagokat, és ezt támogatjuk is, de nem tüntethetnek fel olyan 
állítást az IWS-en, amely teljesítményüket magasabb menedzseri szinten tüntetné fel, mint a ténylegesen 
elért „fait accompli” szint.

6.8 A Tagok jogosultak, hogy saját IWS-eiken beszámoljanak személyes és/vagy szakmai tapasztalata-
ikról, megjegyzéseikről és/vagy véleményükről a CaliVita International közös marketingrendszer és/vagy 
a CaliVita termékek, termékösszetevők, szolgáltatások és rendezvények tekintetében. Ezek a tapasztala-
tok lehetnek sajátjaik vagy más magánszemélyekéi is. A tapasztalatot szerző személy neve és elérhető-
sége, illetve a tapasztalat alapjául szolgáló cikk vagy más publikáció szerzőjének a neve a tapasztalatok 
szerves része. Minden egyes tapasztalatot vagy olyan cikket, amelynek része a tapasztaltak leírása, a 
következő jogi nyilatkozattal kell ellátni: A fentiek kizárólag a megnevezett személy(ek) tapasztalatát, 
véleményét tükrözik. Ön ettől eltérő tapasztalatokat is szerezhet.

6.9 Az IWS-en megjelenő minden tapasztalatnak és/vagy Tag által készített tartalomnak eredetinek és 
ellenőrizhetőnek kell lennie. A Tagok semmilyen körülmények között nem készíthetnek és/vagy jelenít-
hetnek meg kitalált információt, képet, tapasztalatot, megjegyzést vagy véleményt valós személyek és/



CaliVita International Magyarország 
CF-Net Kft., 1052 Budapest, Aranykéz utca 6. 

8. oldal 
Összesen 14.

CaliVita® Nemzetközi Hálózat • Szabályzat a közösségi médiás és az internetes jelenléthez

vagy szervezetek nevében, sem kitalált információt, képet, tapasztalatot, megjegyzést vagy véleményt, 
amelyet nem valós személyeknek és/vagy szervezeteknek tulajdonítanak. Az ilyen tevékenységet súlyos 
etikai vétségnek tekintjük, és az esetet a CaliVita International Etikai és Fegyelmi Bizottsága elé visszük.

6.10 A Tag felelőssége azt szavatolni, hogy a saját IWS-én megjelenített minden egyes és az összes 
megjelenített vélemény nem tartalmaz téves vagy félrevezető állítást a CaliVita International közös mar-
ketingrendszerével és bármely és az összes CaliVita International termékkel, termékösszetevővel, szol-
gáltatással vagy rendezvénnyel kapcsolatban. Az IWS-en megjelenő tapasztalatoknak nem szabad ne-
gatív vagy összehasonlító véleményeket tartalmazniuk bármely más közös marketing- vagy multi-level 
marketingrendszerrel kapcsolatban, és nem szabad negatív vagy összehasonlító ítéletet tartalmazniuk 
más termékekről, továbbá nem mutathatják be a CaliVita termékeket a legjobbnak. A nem CaliVita termé-
kekkel kapcsolatban a tapasztalatok csak általánosságokat közölhetnek más termékek összetevőiről, de 
nem nevezhetik meg a nem CaliVita terméket vagy márkát.

6.11 A Tagok a saját IWS-eiken csak olyan másik Tag véleményét és/vagy megjegyzését és/vagy képeit 
és adatait közölhetik, amely a saját szponzorvonalukhoz tartozik, és akkor is csak abban az esetben, ha 
a másik Tag ehhez előzetesen és kifejezetten hozzájárult. Amennyiben a másik Tag tiltakozik, haladékta-
lanul el kell távolítani a véleményt/bejegyzést/képeket.

6.12 A Tagok nem használhatják közvetlenül vagy közvetve arra az IWS-üket, hogy megváltoztassák más 
Tagok szponzorvonalát vagy szponzorát. Az ilyen eset a CaliVita International Működési szabályzat 4.2. 
cikkelyének megsértését jelenti, és az esetet a CaliVita International Etikai és Fegyelmi Bizottsága elé 
visszük.

6.13 Az IWS kizárólag olyan információkról tájékoztathat, amely a CaliVita International közös marketing-
rendszeréhez és/vagy a CaliVita termékekhez, szolgáltatásokhoz és eseményekhez kapcsolódik. Az IWS 
semmilyen körülmények között nem tartalmazhat információkat vagy referenciát bármely más multi-le-
vel vagy közös marketingrendszerről vagy a CaliVita International közös marketingrendszerének hivata-
los termékeitől független bármely más termékről.

6.14 A Tagok a Működési szabályzat szerinti feltételekkel tartozhatnak másik közös marketingrendszer-
hez is, de csak végfelhasználókként (értsd: vásárlókként). Az ilyen esetekben a Tag nem jeleníthet meg 
semmilyen információt vagy referenciát a saját IWS-én a másik közös marketingrendszerről vagy annak 
termékeiről.

6.15 Az IWS-en megjelenített bármely és összes CaliVita International termékkel kapcsolatban a Tagok 
csak olyan információkat jeleníthetnek meg, amelyeket a Cég és/vagy a CaliVita International jóváhagyott 
és/vagy a hivatalos céges publikációban jelent meg. Idetartozik a termék neve, leírása, tartalma, mennyi-
sége, használati útmutatója, adagolása, figyelmeztetései, a címkén található adatok, a címkén található 
kép és/vagy a termék képe is.

6.16 A Tagok nem jeleníthetnek meg olyan információt az IWS-eiken, amelyek nincsenek összhangban 
a Cég és/vagy a CaliVita International által publikált hivatalos termékadatokkal. Az IWS Tagja és/vagy 
más közreműködő személyek nem állíthatják sem közvetlenül, sem tapasztalatok, megjegyzések, vé-
lemények, blogbejegyzések vagy hírlevelek útján azt, hogy egy vagy az összes termék és/vagy termék-
összetevő gyógyító hatású. A Tag kötelessége annak szavatolása, hogy az IWS-en megjelent bármely 
információ bármely vagy az összes termékkel vagy termékösszetevővel kapcsolatban nem vezeti félre az 
IWS látogatóit az adott termék és/vagy termékösszetevő gyógyító hatása tekintetében.

6.17 Az IWS nem tartalmazhat hamis vagy félrevezető állításokat vagy információkat a CaliVita Inter-
national közös marketingrendszeréről, sem annak termékeiről, termékösszetevőiről, szolgáltatásairól 
és rendezvényeiről. A hamis vagy félrevezető állítások közé tartozik egyebek között, hogy a CaliVita In-
ternational közös marketingrendszerében a) a részvétel nem jelent értékesítést és/vagy b) a részvétel 
adóelőnyökkel jár és/vagy c) a részvétel biztos jövedelmet biztosít és/vagy d) kis munkával nagy profitot 
lehet elérni és/vagy e) a profit garantált és/vagy f) a termékek vagy összetevők valamely betegséget vagy 
kórállapotot gyógyítanak.

6.18 Az IWS-en nem lehet olyan tartalom vagy funkció, amely a Cég véleménye szerint sérti a CaliVita 
Internationalről, a Hálózatról, a hálózati közös marketingrendszer valamely aspektusáról, bármely füg-
getlen Tagról vagy a Tagok összességéről, a Cégről, a Cég menedzsmentjéről vagy a Hálózat termékeiről 
vagy eseményeiről kialakult képet és hírnevet.
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6.19 A Cég korábbi engedélyeitől függetlenül a Tag elfogadja azt a feltételt, hogy a Cég külön kérésére 
megváltoztatja, módosítja az IWS-t, vagy bármely szükséges változtatást elvégez rajta.

6.20 A Tag kizárólagos felelőssége, és teljes mértékben saját maga felel azért, hogy az IWS bármely és 
minden tekintetben teljes mértékben és folyamatosan megfeleljen minden szerzői jogvédelmi és magán-
tulajdont védő előírásnak és szabályozásnak, az adózással, publikálással, webhelyekkel, webhely-megje-
lenítéssel, internethasználattal, kereskedelemmel és e-kereskedelemmel kapcsolatos állami jogszabály-
nak és előírásoknak abban az országban, ahol a Tag tevékenykedik, és abban az országban, ahol az IWS 
működik, és valamennyi olyan országban, ahonnan az IWS-t el lehet érni. Abban az esetben, ha az IWS 
vagy a Tag tevékenysége, illetve ezek bármely aspektusa állami szankciókat és/vagy polgári eljárást és/
vagy kárigényt vált ki bármely országban, akkor teljes mértékben és kizárólagosan a Tag felel az ilyen 
szankciókért és/vagy felelősségért és/vagy károkért.

6.21 A Tag teljes mértékben felel azért, hogy az IWS egészében és folyamatosan megfeleljen a CaliVita 
International Működési szabályzat és a közösségi médiás és az internetes jelenlétre vonatkozó szabály-
zat legfrissebb változatainak, illetve a Cég bármely és összes olyan utasításának, amely az IWS tartalmát 
és/vagy funkcióit szabályozza.

6.22 Abban az esetben, ha megállapítható, hogy a Tag megszegi a CaliVita International internetes meg-
jelenésről szóló irányelveit és/vagy a CaliVita International Szabályzat bármely előírását, a Tag vállalja, 
hogy elfogadja a CaliVita International Etikai és Fegyelmi Bizottságának azon szankcióit, amelyeket e 
testület megfelelőnek ítél az esettel kapcsolatban. Lásd a CaliVita International Működési szabályzatá-
nak 5. fejezetét.

6.23 A Tag feladata annak biztosítása, hogy IWS-ét egy megbízható és jó hírnevű internetszolgáltatónál 
helyezi el, amely intézkedik a rendszerét érő hackelés és jogosulatlan használat ellen.

6.24 A Tag kötelessége annak szavatolása, hogy a saját webmestere és minden olyan más személy, 
szervezet vagy vállalat, aki/amely hozzáfér a weblapot tároló szerverhez, minden egyes és az összes 
számítógépét, amellyel hozzáfér a tároló szerverhez, ellássa ismert és neves gyártók által forgalmazott, 
folyamatos védelmet nyújtó, automatikusan frissülő vírusirtóval és kémprogram elleni védelemmel. A 
Tag kötelessége biztosítani továbbá azt is, hogy függetlenül a folyamatos védelemtől és automatikus 
frissítéstől, a „keresés és eltávolítás” ellenőrzési műveleteket ezek a személyek rendszeresen és megfe-
lelő gyakorisággal végrehajtsák.

6.25 A Tagot óva intjük attól, hogy megbízzon az internet biztonságában azért, mert saját webmestere 
ismert vírusellenes programot telepített arra a számítógépre, ahonnan eléri a weblapot tároló szervert. A 
rosszindulatú programok egyre terjednek, és egyre fejlettebbek lesznek, így elképzelhető, hogy úgy telepí-
tődik egy billen tyűzet aktivitás-naplózó kémprogram a számítógépre, hogy az adott számítógép vírusirtó 
programja nem ismeri fel rosszindulatú programként. Ezért szükséges a független kémprogram-eltávolí-
tó program „keresés és eltávolítás” funkciójának rendszeres futtatása. A Tag IWS-feltörésének („megha-
ckelésének”) esélye kicsi, de megtörténhet; és a hosszú évek során megszerzett jó hírnevet néhány óra 
alatt is tönkre lehet tenni. Az IWS-üzemeltetés felelősségének egyik fontos eleme az internetes biztonság 
éber és proaktív megközelítése. Ezt várja el a Cég és a CaliVita International minden olyan Tagtól, akinek 
IWS-e van, és/vagy ilyet működtet.

6.26 A Tagok kötelesek azonnal megtenni a megfelelő lépéseket, hogy megszakítsák és/vagy korlátoz-
zák és/vagy ellenlépéseket tegyenek az összes betörési kísérlet és/vagy azok hatásai ellen az IWS vo-
natkozásában, amint erről a Tagok tudomást szereznek. Függetlenül ezektől a lépésektől, a Tag köteles 
a tevékenysége szerinti országban a Cég Központi Irodáját vagy a Tag régiójában tevékenykedő Cégköz-
pontot, amely az adott hálózatért felel, értesíteni a weblapot érintő betörés részleteiről és a Tag ezután 
megtett lépéseiről.

6.27 A Tagok nem helyezhetik el a weblapjukat olyan internetszolgáltatónál, amely aktívan részt vesz ter-
mékek és szolgáltatások multi-level marketingjében vagy közös marketingrendszerében, és amely ezért 
URL-regisztrációt, weblapfejlesztést és/vagy tárhelyszolgáltatást és/vagy más internetszolgáltatást vagy 
terméket kínál vagy értékesít. Függetlenül attól a ténytől, hogy a Tag az ISP szolgáltatásainak passzív 
végfelhasználója lenne, az ilyen ISP-szolgáltató automatikus kéréseket küldhet a Tag IWS-ét megláto-
gatóknak és felhasználóinak anélkül, hogy erről a Tag tudomást szerezne. Szeretnénk emlékeztetni a 
Tagokat arra, hogy az IWS kizárólagos célja a saját CaliVita Nemzetközi Hálózat üzleti tevékenységének 
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támogatása, és nem egy másik multi-level marketingrendszer vagy közös marketingrendszer tudatos 
vagy véletlenszerű támogatása.

6.28 Függetlenül a Cég korábbi engedélyétől, a Tag elfogadja azt a feltételt, hogy a Cég külön kérésére 
megváltoztatja az IWS tárhely szolgáltatását nyújtó ISP-t.

6.29 Ha az IWS tulajdonosának vagy üzemeltetőjének tag státusát a Cég a CaliVita International Etikai és 
Fegyelmi Bizottságával együttműködve felfüggeszti, akkor a Tag köteles az IWS tevékenységét minden 
tekintetben és funkcióban azonnal megszakítani egészen addig, amíg tag státusát vissza nem nyeri. Az 
IWS kezdőoldalán ilyen esetben a következő üzenetet kell megjeleníteni: A webhelyet ideiglenesen fel-
függesztettük, és csak a következő időpontban (a tag státus visszaszerzésének időpontja) lesz elérhető. 
A kellemetlenségekért szíves elnézését kérjük. A Tag jogosult az üzenetet minimális grafikai elemekkel 
megjeleníteni, amely tartalmazhatja a CaliVita logót, de az üzeneten kívül a webhely semmilyen funkciója 
nem lehet elérhető, és/vagy azt ne lehessen használni a Tag felfüggesztésének ideje alatt.

6.30 Az IWS nem jeleníthet meg a Tagtól vagy bármely más közreműködőtől származó olyan informáci-
ót, megjegyzést, véleményt, amely a múltban, a jelenben vagy a vélelmezett jövőben a Cégnek a CaliVita 

International Etikai és Fegyelmi Bizottságával hozott és valamilyen fegyelmi cselekedetét érinti. Ez a 
szabály az összes Tagra és IWS-re vonatkozik függetlenül attól, hogy a Tag a fegyelmi cselekedet érin-
tettje-e vagy sem, és függetlenül attól, hogy az IWS aktív-e, vagy az 6.29. pont alapján felfüggesztették. 
A fegyelmezések kizárólag a Cégre, a CaliVita International Etikai és Fegyelmi Bizottságára és az érintett 
Tagra vonatkoznak, és a fegyelmi intézkedések egyik szempontját sem szabad közzétenni bármely másik 
Tagnak és/vagy a nyilvánosságnak az IWS használata során.

6.31 Ha a Tag, aki az IWS tulajdonosa vagy üzemeltetője, a Cég és a CaliVita International Etikai és Fe-
gyelmi Bizottságának együttműködése alapján elveszíti a tag státusát, köteles az IWS tevékenységét 
minden tekintetben és funkcióban azonnal megszüntetni. A tag státusát elveszített Tag megtarthatja 
és használhatja az URL-t, de tag státusának elvesztését követően semmilyen IWS ezen az URL-en nem 
tartalmazhat közvetlenül vagy közvetve a CaliVita International közös marketingrendszerrel, a CaliVita 
International Hálózattal, a CaliVita International Etikai és Fegyelmi Bizottságával, a CaliVita International 
névvel, logóval, szlogenekkel, védjegyekkel, képekkel, termékekkel, szolgáltatásokkal, publikációkkal és 
rendezvényekkel és semelyik másik Taggal vagy a Tagok összességével, a Céggel vagy a Cég menedzs-
mentjével kapcsolatos információt, továbbá köteles törölni minden más Tag személyes adatát.

7. EGYEDI (VÁLASZTHATÓ) SZOLGÁLTATÁSOK AZ IWS-EN

Hírlevelek
7.1 A Tagok jogosultak a Tag által készített (nem CaliNews) hírleveleket publikálni, amelyre a feliratkozást 
a saját IWS-eiken készítik elő. A hírlevél csak akkor jogszerű, amennyiben a hírlevelet kapó személyek elő-
zetesen kifejezetten hozzájárultak a hírlevelek fogadásához, és amennyiben a hírlevélküldés adatkezelé-
se bejelentésre került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. A Tag által készített 
hírlevelet nem szabad CaliNews-nak, ennek egy változatának vagy származékának nevezni vagy hívni. A 
Tag kötelessége azt garantálni, hogy az általa készített hírlevél olyan legyen, hogy semmilyen körülmé-
nyek között se sugallhassa azt az olvasónak/látogatónak, hogy azt a hírlevelet a CaliVita International 
vagy a Cég készítette.

7.2 A hírlevélküldés során a Tag adatkezelővé válik, így rendelkeznie kell erre vonatkozó szabályzattal, és 
kezelését be kell jelentenie a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. A jogellenes 
adatkezelés nagyon komoly bírsággal járhat, amely minden esetben az adatkezelőt terheli.

Blogbejegyzések/Közösségi médiabejegyzések
7.3 A Tagok a véleménynyilvánítás szabadsága körében jogosultak bejegyzéseket tenni. Azonban ezek 
a bejegyzések más alkotmányos jogait nem sérthetik, és nem csorbíthatják a CaliVita International jó 
hírnevét. A blogbejegyzéseknek, bejegyzéseknek ezért mindig összhangban kell lenniük a CaliVita Inter-
national értékrendjével.
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7.4 Minden egyes blogbejegyzésnek tartalmaznia kell a blogíró nevét és/vagy a hírlevél szerzőinek a ne-
vét és/vagy a közreműködő felek megnevezést, és ezeket minden egyes és az összes blognak és minden 
egyes és az összes hírlevélnek tartalmaznia kell. Minden egyes blogbejegyzést és hírlevelet el kell látni a 
következő jogi nyilatkozattal: A fent leírtak kizárólag a megnevezett személy(ek) privát véleményét tük-
rözik. Ön ettől eltérő élményeket is szerezhet. A hírlevelekről leiratkozás: LEIRATKOZÁSI CÍM

7.5 A Tag kötelessége azt szavatolni, hogy minden blog és/vagy hírlevél pontosan, valósan és nem meg-
tévesztő módon jelenítse meg a CaliVita International közös marketingrendszerének adott aspektusát 
és/vagy a CaliVita terméket, termékösszetevőt, szolgáltatást vagy rendezvényt.

7.6 A Tagok semmilyen körülmények között nem készíthetnek és/vagy jeleníthetnek meg a blogban vagy 
a Tag által készített hírlevélben kitalált információt, képet, tapasztalatot, megjegyzést vagy véleményt 
valós személyek és/vagy szervezetek nevében, sem kitalált információt, képet, tapasztalatot, megjegy-
zést vagy véleményt, amelyet nem létező személyeknek és/vagy szervezeteknek tulajdonítanak. Az ilyen 
tevékenységet súlyos etikai vétségnek tekintjük, és a bizonyított esetekben a CaliVita International Etikai 
és Fegyelmi Bizottsága elé visszük.

7.7 A tapasztalatmegosztás keretében nem osztható meg olyan tapasztalat, ami a termékeknek gyógyító 
hatást tulajdonít. Ezeket a megjegyzéseket, amennyiben felhasználó teszi közzé, haladéktalanul el kell 
távolítani.

Képek/videók/hangok közzététele
7.8 Képet, videót vagy hangfelvételt csak jogtiszta forrásból szabad közzétenni. Nagyon komoly jogi kö-
vetkezménye lehet más személyről készült képet/hangfelvételt az engedélye nélkül felhasználni, közzé-
tenni.

7.9 Minden kép, video vagy zenei felvétel műalkotásnak minősül (értékétől és művészi szintjétől függet-
lenül). Olyan kép közzététele esetén, amelyet más készített, a fotós bármikor élhet szerzői jogi igénnyel. 
Ez igaz akkor is, ha google adatbázisból tölt le valaki képet, mert sok esetben az interneten megjelent 
képek nem jogtiszták. Minden esetben szükséges ezért a kép forrását ellenőrizni, és lehetőleg olyan ké-
pet keresni, amelynek a készítője szabad felhasználást engedélyezett, vagy jelképes összeget kér a kép 
felhasználásáért (legtöbb esetben 1 EUR vagy 1 USD).

Webáruházak
A Cég webáruházának használata az IWS-en

7.10 Például: mysite felület használata szerződés alapján.

7.11 A Cégnek van saját webáruháza. A Tagok választhatják azt, hogy egyszerűen közvetlenül a CaliVita 
International webáruházára irányítják a felhasználóikat. Ebben az esetben a Tag csupán azért felelős, 
hogy milyen szöveggel irányította a lehetséges vásárlókat a webáruházba.

7.12 Látszólag különbözik a webáruházra irányítástól az az eset, ha a Tag webszerkesztő program se-
gítségével irányítja a CaliVita webáruházba a látogatót. Ebben az esetben a webáruház ugyan látszólag 
eltérő külsejű, de ugyanúgy a CaliVita tulajdona.

7.13 A Tag egyik fenti esetben sem a saját nevében értékesít, hanem a CaliVitán keresztül, és ennek meg-
felelően az árat is a CaliVita határozza meg, és a számlát is a CaliVita állítja ki.

7.14 A CaliVita webáruház használata esetén a Cég általános feltételeit kötelező használni, ugyanakkor 
ez nem mentesíti a Tagot az alól a kötelezettsége alól, hogy saját magára vonatkozóan is minden kötele-
ző információt közzétegyen az IWS impresszumában.

7.15 Az IWS-en elhelyezett saját tartalomért a Tag teljes felelősséggel tartozik, azzal, hogy a Cég webáru-
házának használata miatt fokozott körültekintéssel kell eljárnia, mert bármilyen kétségbevonható állítás, 
kijelentés esetén a Céget mint a webáruház üzemeltetőjét is felelősségre vonhatják a hatóságok.

7.16 Amennyiben önálló felületet hoz létre a Tag a CaliVita webáruház használatához, az alábbiakat kö-
teles betartani:
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–  A jogszerű saját webáruház működtetés feltétele, hogy az alábbi dokumentumokat elkészítse 
és nyilvánossá tegye a Tag a webáruház nyitó oldalán: impresszum, adatkezelési szabályzat, 
felhasználási feltételek, panaszkezelési szabályzat.

–  Saját webáruház esetében a garanciára (szavatosság és jótállás), továbbá a fogyasztói elállási 
jogra vonatkozó feltételeket is elérhetővé kell tenni és be kell tartani.

–  A webáruház a hivatalos CaliVita Nemzetközi Hálózat termékei közül csak azokat értékesítheti, 
amelyek az adott országban forgalomban vannak. A termékek csak az eredeti, módosítás nélküli 
csomagolásban értékesíthetők.

–  Mivel a webáruház alapvetően fogyasztókhoz (nem Tagokhoz) szól, így a Tagok részére fenntar-
tott ár nem kommunikálható, az értékesítést kiskereskedelmi áron kell végezni.

–  Aki a Cég nevében értékesítik a termékeket, az köteles a Cég eladásra vonatkozó előírásait be-
tartani. Így különösen az árazásra vonatkozó előírásokat: ebben az esetben a CV Hálózat által 
meghatározott kiskereskedelmi áron köteles értékesíteni és hirdetni a terméket, amely 33%-kal 
magasabb a hálózati árnál

–  Nem tüntetheti fel az árakat megtévesztő módon, így különösen nem tehet fiktív árengedménye-
ket, és nem jelölheti meg a Tagok részére fenntartott árat úgy, mintha az kedvezmény lenne a 
kikereskedelmi árból.

–  A Tagokat megillető kedvezményről csak megfelelő tájékoztatást adhat. Amennyiben a vásár-
ló által rendelt mennyiség meghaladja a CaliVitához történő regisztráláshoz szükséges szintet, 
megfelelő tájékoztatást köteles adni arról, hogy a kedvezőbb ár érdekében kezdeményezheti a 
tagsághoz szükséges regisztrációt.

–  A fenti szabályok megszegése az Etikai és Fegyelmi Bizottság eljárását vonhatja maga után.

Saját webáruház használata

7.17 A Tag úgy is dönthet, hogy saját webáruházat üzemeltet. Választásuk szerint a Tagok saját nevükben 
vagy a Cég nevében értékesítik a termékeket. Ennek megfelelően a saját webáruházak között különbség 
van aszerint, hogy a Tag saját nevében és saját kockázatára értékesít termékeket, vagy a fogyasztók felé 
önálló webáruházként jelenik meg, azonban a rendelésfelvételeket követően a kiszolgáláshoz a Céggel 
veszi fel a kapcsolatot. Ebben az esetben a rendelésfelvétel működik a Tagon keresztül, de a kiszállítást 
és számlázást a Cég végzi el.

A Cég logisztikáját és számlázó rendszerét használó webáruházak

7.18 Önállóan működtett webáruházak esetében többletkötelezettségei vannak a Tagoknak:

–  A jogszerű saját webáruház működtetésének feltétele, hogy az alábbi dokumentumokat elkészít-
se és nyilvánossá tegye a Tag a webáruház nyitó oldalán: impresszum, adatkezelési szabályzat, 
felhasználási feltételek, panaszkezelési szabályzat.

–  Saját webáruház esetében a garanciára (szavatosság és jótállás), továbbá a fogyasztói elállási 
jogra vonatkozó feltételeket is elérhetővé kell tenni és be kell tartani.

–  A webáruház a hivatalos CaliVita Nemzetközi Hálózat termékei közül csak azokat értékesítheti, 
amelyek az adott országban forgalomban vannak. A termékek csak az eredeti, módosítás nélküli 
csomagolásban értékesíthetők.

–  Mivel a webáruház alapvetően fogyasztókhoz (nem Tagokhoz) szól, így a Tagok részére fenntar-
tott ár nem kommunikálható, az értékesítést kiskereskedelmi áron kell végezni.

–  Aki a Cég nevében értékesítik a termékeket, az köteles a Cég eladásra vonatkozó előírásait be-
tartani. Így különösen az árazásra vonatkozó előírásokat: ebben az esetben a CV Hálózat által 
meghatározott kiskereskedelmi áron köteles értékesíteni és hirdetni a terméket, amely 33%-kal 
magasabb a hálózati árnál.
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–  Nem tüntetheti fel az árakat megtévesztő módon, így különösen nem tehet fiktív árengedmé-
nyeket és nem jelölheti meg a Tagok részére fenntartott árat úgy, mintha az kedvezmény lenne a 
kikereskedelmi árból.

–  A Tagokat megillető kedvezményről csak megfelelő tájékoztatást adhat. Amennyiben egy vásár-
ló által rendelt mennyiség meghaladja a CaliVitához történő regisztráláshoz szükséges szintet, 
megfelelő tájékoztatást köteles adni arról, hogy a kedvezőbb ár érdekében kezdeményezheti a 
tagsághoz szükséges regisztrációt.

Elvárások a kötelező dokumentumokkal kapcsolatban

7.19 Az impresszumban a Tag a saját nevét köteles feltüntetni. A Céget nem jelölheti meg.

7.20 Az adatkezelési szabályzatban a Tag mint saját adatkezelő szerepel, de abban az esetben, ha a ren-
delés teljesítésére a Céget kéri fel, egyértelműen bele kell írnia a szabályzatba, hogy az adatokat a CF-Net 
Kft. részére átadja.

7.21 A felhasználási feltételekben egyértelműen meg kell jelölnie, hogy csak a rendelésfelvétel történik a 
Tagon keresztül vagy a Tag saját nevében, aki disztribútorként értékesít.

7.22 A panaszkezelési szabályzatban a saját ügyfélszolgálatot kell feltüntetnie, a Cég ügyfélszolgálata 
nem adható meg.

7.23 A Tagnak az elvárható gondossággal kell eljárnia annak érdekében, hogy a webáruházban értékesí-
tett termékek a végfelhasználókhoz jussanak el, és ne nagykereskedőkhöz, ügynökökhöz vagy bármely 
más közvetítőhöz.

7.24 A kötelező szabályzatokat illetően a Cég mintacsomaggal segíti a Tagokat. A mintacsomagot min-
den Tag a saját felelősségére köteles esetre szabni.

A Tag saját nevében és saját kockázatára működő webáruházak

7.26 A Tag dönthet úgy, hogy saját fejlesztésű, önálló megjelenésű webáruházat nyit a termékek értéke-
sítésére. Ebben az esetben a webáruház üzemeltetését és a logisztikát is a Tag végzi, saját maga gon-
doskodik a működtetésről. A Tag ennek megfelelően saját nevében értékesít, és a pénzügyi bizonylatokat 
(számlát) is saját maga állítja ki a vevő felé.

7.27 A termékeket a Tag saját kockázatú webáruház esetén a Cégtől szerzi be, a megrendelés a Cég és a 
Tag között jön létre. A Cég a Tag címére vagy az általa megjelölt raktárhelyre szállítja a terméket, kivéve 
azokat az eseteket, amikor a vásárolt mennyiség alapján a vásárló az oldalon kezdeményezi a CaliVitá-
hoz történő csatlakozását.

7.28 Önállóan működtett webáruházak esetben többletkötelezettségei vannak a Tagoknak:

–  A saját webáruház jogszerű működtetésének feltétele, hogy az alábbi dokumentumokat elkészít-
se és nyilvánossá tegye a Tag a webáruház nyitó oldalán: impresszum, adatkezelési szabályzat, 
felhasználási feltételek, panaszkezelési szabályzat.

–  Saját webáruház esetében a garanciára (szavatosság és jótállás), továbbá a fogyasztói elállási 
jogra vonatkozó feltételeket is elérhetővé kell tenni és be kell tartani.

–  A webáruház a hivatalos CaliVita Nemzetközi Hálózat termékei közül csak azokat értékesítheti, 
amelyek az adott országban forgalomban vannak.

–  A Tag saját kockázatára alakítja ki az árstratégiáját. A saját kockázatukra értékesítő Tagok szá-
mára a Cég segítségképpen ajánlott árakat határoz meg, amelytől a Tag csak a saját kockázatára 
térhet el. Az ajánlott árakat a Cég a megtérülés és a termékek jó hírnevének megőrzése érdeké-
ben kalkulálta ki. A Tag köteles figyelembe venni, hogy hálózati áron csak a Tagok vásárolhatnak, 
az egyedi akciók pedig időben korlátozottan kerülnek meghirdetésre.

–  A Tag nem tüntetheti fel az árakat megtévesztő módon, így különösen nem tehet fiktív árenged-
ményeket, és nem jelölheti meg a Tagok részére fenntartott árat úgy, mintha az kedvezmény 
lenne a kikereskedelmi árból.

–  A Tagokat megillető kedvezményről csak megfelelő tájékoztatást adhat.
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–  Amennyiben egy vásárló által rendelt mennyiség meghaladja a CaliVitához történő regisztrálás-
hoz szükséges szintet, megfelelő tájékoztatást köteles adni arról, hogy a kedvezőbb ár érdeké-
ben kezdeményezheti a regisztrációt.

–  A számviteli bizonylatokat a Tag köteles a számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállítani, és 
átadni a vásárló részére.

Elvárások a kötelező dokumentumokkal kapcsolatban:

7.29 Az impresszumban a Tag a saját nevét köteles feltüntetni. A Céget nem jelölheti meg.

7.30 Az IWS Adatkezelési szabályzatban a Tag mint saját adatkezelő szerepel, de abban az esetben, ha 
a vásárlót Tagként regisztrálja, és a rendelést ennek megfelelően a Cég teljesíti, egyértelműen fel kell 
tüntetnie a Szabályzatban, hogy az adatokat a CF-Net részére átadja.

7.31 A felhasználási feltételekben egyértelműen meg kell jelölnie, hogy a Tag saját nevében, disztribútor-
ként értékesít.

7.32 A panaszkezelési szabályzatban saját ügyfélszolgálatot kell feltüntetnie, a Cég ügyfélszolgálata 
nem adható meg.

7.33 Ha a webáruház alkalmas bankkártyás fizetések fogadására, akkor a Tag kötelezettsége az interne-
tes bankkártyás fizetések feldolgozásához szükséges összes és megfelelő biztonsági intézkedést alkal-
mazni. Ez egyebek között tartalmazza a bankkártyák adatainak titkosítását, biztonsági kiszolgáló (SSC) 
használatát és a bankkártyaadatok törlését a megfelelő adatbázisokból.

7.34 A fenti szabályok megszegése az Etikai és Fegyelmi Bizottság eljárását vonhatja maga után.

7.35 Bármely problémáért, vitáért vagy esetért, amely az IWS webáruházával kapcsolatban vetődött fel, 
ideértve a szabályozási, törvényi megfelelőségi és fogyasztóvédelmi és adatvédelmi eseteket is, függet-
lenül attól, hogy ezekre mely jogszabályok érvényesek területileg, a Tag vállal kizárólagos felelősséget.

7.36 A webáruház működésnek segítségére a Cég mintaszabályzatokat biztosít a Tagok részére, amelyet 
minden Tag köteles esetre szabni.

8. INFORMÁCIÓBIZTONSÁG
8.1 Az IWS-t működtető Tagok kötelesek a lehető legkorszerűbb eszközökkel gondoskodni az adat- és 
információbiztonságról.

8.2 Az IWS-t működtető Tagok kötelesek gondoskodni az adatok rendszeres naplózásáról és mentéséről, 
és kötelesek biztosítani, hogy külső behatolás esetén azonnal intézkedni tudjanak a veszteségek csök-
kentése érdekében.

8.3 Az IWS-t működtető Tagok kötelesek műszaki eszközökkel is gondoskodni a betörések, vírusok ellen, 
és amennyiben rosszindulatú támadást észlelnek, vagy adatvédelmi incidens gyanúja merül fel, 24 órán 
belül kötelesek értesíteni a Cég adatvédelmi felelősét annak érdekében, hogy a szükséges intézkedése-
ket megtegye.
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I. ALAPFOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A Reklámtörvény értelmében:

Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető, 
forgalomképes ingó dolog (áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítá-
sára, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére, vagy 
áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

Ennek értelmében minden olyan tevékenység reklámozásnak minősül, amely során a CaliVita név, a Cali-
Vita International logó vagy bármely termék neve megjelenítésre kerül.

Közzététel: a reklám megismerhetővé tétele akár nagyobb nyilvánosság, akár egyedi címzett számára.

Amennyiben egy Tag bármely internetes megjelenésen használja a CaliVita, a CaliVita International kifeje-
zéseket vagy bármely termék nevét.

A hatóanyag említése, amennyiben nem kapcsolódik hozzá más jellemző, nem minősül reklámnak, kivé-
ve azokat az eseteket, amikor kizárólag a CaliVita International gyárt adott hatóanyagú terméket.

Ennek értelmében bármely internetes megjelenés esetén reklám közzétételéről beszélünk, amelyért a 
reklámozó (CaliVita International cégcsoport) és a reklám közzétevője is felel.

Reklámközvetítés: a reklámozóval kötött közvetítői szerződés alapján a reklám közzétételére irányuló 
szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység.

A reklám címzettje: aki felé a reklám irányul, illetve akihez a reklám eljut.  

Azaz: a törvényi szabályozás értelmében, ha egy Tag weboldalt üzemeltet, bárki, aki megnyitja ezt a web-
oldalt, a reklám címzettjévé válik. A tartalomért, amelyet a Tag közzétesz, a Tag is és a CaliVita Interna-
tional is felel.

A reklám közzétevője: aki a reklám közzétételére alkalmas eszközökkel rendelkezik, és ezek segítségé-
vel a reklámot megismerhetővé teszi.

Azaz ha egy Tag saját weboldalt üzemeltet, már nem reklámközvetítő, hanem reklámközzétevő, így teljes 
jogi és anyagi felelősséggel tartozik a reklámok tartalmáért.

Reklámozó: akinek érdekében a reklámot közzéteszik, illetve aki a reklámot megrendeli.

A Tagok által közzétett legtöbb reklám esetében, különösen, ha a CaliVita webshopra irányít át az oldal, 
a CaliVita International is reklámozóvá válik. Ez azonban nem mentesíti a Tagot az alól a felelősség alól, 
amely őt a reklám közzétételéért terheli. A CaliVita International fellép a gyaníthatóan jogellenes reklá-
mok ellen, és kártérítést kérhet azoktól a Tagoktól, akik a jelen szabályzat és a vonatkozó jogszabályok 
megszegésével jogellenes reklámot tesznek közzé, és ezáltal veszélyeztetik a CaliVita International 
hírnevét. A hatóságok által esetlegesen kiszabott bírság teljes mértékét (és az ezt meghaladó kárt is) 
köteles megtéríteni az a Tag, aki jogellenes, illetőleg jelen szabályzatba ütköző reklámot tett közzé.

II. ÁLTALÁNOS TILALMAK
 1.  Tilos az olyan reklám, amely erőszakos, illetve a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető 

magatartásra ösztönöz.

 2.  Tilos az olyan reklám, amely a környezetet, illetve a természetet károsító magatartásra ösztönöz.

 3.  Tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődé-
sét károsíthatja.

 4.  Tilos minden gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szóló reklám.

 5.  Tilos az olyan reklám, amely gyermek- vagy fiatalkorút veszélyes, erőszakos vagy szexualitást hang-
súlyozó helyzetben mutat be.

 6.  Gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben, óvodában, általános 
iskolában és általános iskolai tanulókat fogadó kollégiumban tilos a reklámtevékenység. 
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 7.  Tilos az olyan reklám, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolja, különösen 
amelyik nemi aktust vagy nemi szervet nyíltan ábrázol (pornográf reklám).

 8.  Tilos a szexuális szolgáltatás reklámja. Tilos az olyan áru reklámja, amely rendeltetése szerint szexu-
ális ingerkeltésre irányul.

 9.  Tilos az olyan áru reklámja, amelynek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik.

10.  Tilos a tudatosan nem észlelhető reklám.

11.  Tilos az árubemutatóval egybekötött termékértékesítéshez kapcsolódó ajándékjuttatás, árenged-
mény, kedvezmény, vagyoni előny és ajándéksorsolás reklámja.

III. A CALIVITA TERMÉKEKRE VONATKOZÓ REKLÁMTILALMAK
1.  A gyógyszertörvények rendelkezései miatt tilos a CaliVita termékeknek gyógyhatást tulajdonítani, az 

ezzel kapcsolatos minden állítás, reklám szigorú büntetést von maga után.

2.  Kizárólag valós információkat lehet a termékek tekintetében megjeleníteni.

3.  Tilos a CaliVita termékeket más termékek gyártóival összehasonlítani, kivéve ha ezt az összehasonlí-
tást a CaliVita International központi anyaga szerepelteti.

4.  A CaliVita termékekre vonatkozóan kizárólag a CaliVita honlapon szereplő információk adhatók meg.

5.  A termékekre vonatkozóan saját tapasztalat közzétehető, azonban ez esetben egyértelműen jelezni 
kell, hogy saját tapasztalatról van szó, és saját tapasztalat esetén sem lehet gyógyító hatást közzéten-
ni a termékről.


