
Adatvédelmi tájékoztató

Ti5Zte t Ugyíe]unk]

A Társaságunk Webolda]ának felkeresése, áZ árajánlatkéré5, me8rendelé5, ietve a nekünk Való
Úzenetküldós sorárr cégún ( szemé]ye5 adatolat l ezelÖnnel Lapcso atban Az a dbbiJl ban a személyes
adata]na( keZelé5ére és az Önt megi ető jogokra Vonatkozó ]egfontosabb tudniva|ókró szeretnénk
tájékoztatni Amenny]ben szer|é|yes adatainak kezeléséVe kapcsolatban további kérdése lenne,

íoÍdujon hoZZánk bizalommal az rnre'ka oczl@duna15'hu e'mai] címen, Vagy a Társa5águnk aább
o|Vasható e érhetőségeln'

Mi 5zámit személyes adatnak?

slemélyes adnt e{]y azonosított Vagy azonositható termé5letes 5Zemé]yre (érintett) Vonatkozó
bálm yen.rdat. ÍBy pé dáu személyes adatnak minő5ü az Ön neve, lakcírne,5zi.]]eté5i ideje, a nekünk
kü dótt Ljzenet tarta nra, Vagy a megrendelésének adatai'

Nem minósü] 5lerr]ólycs adatna( a nem teTmészetes szeméy adata. Vagy]s egy cégre, intézményre,
kőzhivata ra, cgyesületre Vonatkozó adatok (így pé dáu] a cég neve, elérhetőségej, Vagy egy cég á ta

]eadott megreIde é5 adatai) nem tartoznak a 5zerné]yes adat fo8alma a á' szintén nern tartozik ide az

olyan ada{, ahol a7 ór ntctt ncm azonositható, VagYi5 az anon]mizá t Vagy statisztlkai adat

Ki ke1eliJ7 on s'/emilye5 ada!áit?

A2 adat(ezelő neve: DUna lnformation SerVice 2004 Bt. (a továbbiakban:Társaság)
Szé(helye 9030 Gyór, (crcknéd u.22'
l'p'i o, .] 'r'é do'' l''llp Ld\'/Apló
Cógjegyzékszáma: 08 06 011137
l eIefon5záma: l 36 30/5524-044
E na Icíme: ]nre (a oczi@dUnais hu

MilYen s2emélyes adatait és mijYen célbóI kezeli a Társaság?

Áraján at elkészítéséhez Társaságun( kezelj a2 Ön neVét, címét, elérhetőségeit (te efonszám, e nraii

cím), Va arnint aZ óra]ánlatl(érés tarta mát (Vagyis azt, hogy rnilyen termékre Vágy szo 8áltatásra kért
0n árajánlatot)' Az adatkez-.lé5 célja itt az ügyfé azonosítá5a, Valamint az árajánat megküdése
érde (ében Va ló kapc5olattartá5.

Amennyiben Ön megrendcIi Valamely]k terÍnéki]nket Vagy szolgá tatá5unkát, ú8y a me8rendeé5
te je5itÓ5c órdckóben (ele jük dZ Ön nevét, cjmét, elérhetőségeit, Valamint a megrende t termé ( Vagy

5logá]lalá5neVét'je emzőit és tartaImát, Va am]nt m nden olyan további (érés tartalmát, amelyet Ön

a mcglende ése kapcsán Társasá8Unkhol eljuttat. Ebben az esetben az adatkezelés cé|ja a
megrende és pontos/ az 0n lgényeit legteljesebb mértékben kielégítő teljesítése, VaIamint az önne
Va ó kapcsolattanás annak érdekében, hogy értesíthessük a rnegrende t termékke] Vagy szo]gáltatá55a]
(apcso ato5 tudn]Való (ról és á megrendelé5ének állá5áról.



A megrendelés teljesítését köVetően a rnegrende éséről TársaságUnk a hatá yos ]og5zabá yoknak

nregfeielően számlát állít ki Önnek' A számla kja ltá5dhoz Tal5a5a8Unl lezel az Ón nevét, címét,

Valamint a megrendelt termék Vagy szo gá tatás nevét és árát.

Amennyiben Társaságunk a ínegrendelt termékre VagV szo]gá]tatásra jótállást Válla Vagy jog5zabály

alapján ]ótá lásra kótelezett, úgy a jótál]á5j i8ények teljesÍtéséhez (az igény jogo55ágának

megá]apítá5ához, Valarnint a2 érintett termék Vagy szolgáltatás azonosításáhoZ) a Társaság kczel] az

ön nevét, címét, a rnegrendelé5ének adatait, a jótéllá5ljegy és/Va8y á szám á adattarta mát, Valam nt

a jótál ási igény tarta rnát'

Annak érdekében, hogy a jóVőbeli jogvitákat megelőzzük, iLletve jogvita esetén bizonyÍtha55uk a

ténYeket, a szerződé5kőtés me8hjúsu]ását, a szerződé5 te]jesítését, il etőleg a 5zerzódés me8szűnését

köVetően neÍn törölt 5Zemélyes adata]t a Tár5a5ág á szer2ődéskótés meghjú5uá5át, iletóeg a

szerzódés rnegszűnését köVető öt éViB, a Po gáriTörVénykönyvről szóló 2013' éV V' törVény éLta ános

eléVülési szabályai szer]nt megőrZi' A jeler port 5zerinti adatkezeés célja, hogY a Tár5a5óg a

szerződé5bő eredóesetegesjogalt,l(öVeteéseitérVényesíthe55e,ietőlegVédekezhessenaZi]Yenjogi
igények, koVete]ések előterjeszté5e e5etén'

A Társa5ágUnk Weboldalán található kapcsolátfelvételi űrlapon keresztúj lehetőség Van nekünk

üzenetet kü deni. AZ űzenet küldése során Társa5á8Unkhoz kerül a2 üzenetkL]ldő űrlapon megadott

minden adat (Kálóczi lrnre imre'káloczi@dunais.hu ), ezeket az adatokat TársaságUnk az azenet

megvála5zolá5a érdekében kezeli'

TársaságUnk Webo]dalának felkeresésekor a weboldaI a szolgá]tatáso( továbbfeje5zté5e és a rninél

jobb fe használó] élmény nyújtása érdekében az oldalt fe]keresőkrő ádatokat gyűjt, l etve elemzés]

(ana it ka) célból röVid kódrész]etet, ún' sütit (cookie) helyez e az olda t felkereső szárnítógépen. EÍró

a ténYrő a2 o dalelső megnYitásakor tájé (oztatjuk a felhasználót, a (ia tájékoztatá5 tUdomásulVéte ét

megerósítheti és ezzel hozzájáru á5át adja az adatainak kezeléséhez' A Webo]da Unk álta elhelyezett

sütik az on számítógépén Vánnak táro Va, így azokat Ön bármlkor tÖrolheti. A süt]( tór é5éhez az a lá bbi

úimutatók adnak Moz lla bön8é5ző esetén5e8ítséget:
(h!tp5J15]rpps|!.oqj]] i.{g1brlLbl\ e bo ld a:ú:!]!q]'€][elYeacl!l!1]]!1!ll49l!!]]]]!s), chÍome

httos://Drivacv.ff lcrosofl.com/lr'hrlwindows 10 microsoll edqc
bóngésZő es€tén (h11ps://suppq.]:t'qoog e.cod4lorne/ansWel/!56n /]]h =hu&reI_to-plc=7438:]25),

MicÍosoft Edge böngésző esetén (

atd:P! l!!!Y)

Mi az edátkezelés joga!apja?

a) Az árajánlat készltéséhez rnegadott 5zemélyes adatok esetében az adatkezelés joga apja az

Önnel kötendő 5zerződés e]őkészítése.

b) A megrendeLés tel.jesítése során megadott szeméyes adatok esetében az adatkezelés
jogalapja az Önnel kötött 5zerződés (nregrende]é5) teljesítése'

c) A szánrla k]állításához rnegádott s2emélyes adatok e5etében az adatkezeés jogaapja az

adatkeze|őÍe Vonatkozó jogi kötelezettség te]jesíté5e'

d) A jótállás] igények érVéryesítéséhez megadott személYes adatok esetében az adatkezelés
joga]apja a2 adatkezelőre Vonatkozó jog] kötelezett5é8 teljesítése'

A fenti a)_d) pontokban fog]aLt esetekben a kért személyes adatok nregadá5a a szo 8á]tatás i8énybe

Vételének Vagy a szerződé5kotésnek a feltétele, ezért on azokat az árajánlat kéré5e a
termék/szolgá tatás megrendelé5e, Vásárás, illetve számlázás során, Vaamint a jótálási igény



érVényesítósekoÍ kóte es megadnl. Az adatsZolgá tatás e maradása e5etén a TársasáB a

slerZódé5kÓté5t, letóleg al Ön igénYének Vágy rnás kérésének telje9ítését megtagadhatja.

' e) A Társasá8 Webo]dalán lalá]ható (apcso atfelVéteLi űr ap kitóltése é5 e kü|dése esetén az

adatkeZeé5 jogaapja al Ön hoZzájárL]lása' A kapcsolatfe Véte i űrlap elkÜlde5eVe] Ón

hozu á]áru al ott megadott adatoknak a Társaság áltaIi meg smeréséhe2, táro a5ahoz e5 az 0n
kérdé5ének megvá a57olása Vagy áraján at e ké5zítése érdekében Való íe]haszná ásához'

í) A Társaság Weboldaának íelkeresésé(or az on sZárnítógópére elhelyezett, a felhászná]ói

élméry fokozá5át szogáó, iletve anal]tjkai céokra hasznát sütik (cookie) e helyezése,

táro á5a ós (iolvasása az on hozzájálU]á5áValtőrténik'

B) A Társa5áÍ] Webolda a á ta eIhe yezett, és a WeboldaI helye5 rnűkődé5ét biztosító süt k (cookie)

elhelyezé5e, tárolása é5 klo Vasá5a a Weboldá rnűkódéséne ( a feltétele, ebben az esetben az

adat(cZelós jogalapja az Ügyfélel kötendő sze12ődés e]őkés2ítése, iletve teje5ítése' Az

adat(clclós crnaradása a Weboda heyes működését akadáyozná, ezért a weboLdat
Íellereső Ügyié az ilyen cé ú adatkeze ést nern tilthatja rneg'

osszefoslalval

Az adltkezllés célja
Araján at készítése

Megrcndc és
tc|]esítése

vasv rendezése rn inden adat
(b il o |j' ilá s)

Kapcso atfelvétel néV

A kezeIt adatok köre Az adatkezelés iogalapja

cégnéV (ha Ván)

átuta á55a történő fizetés e5etén toVábbá az

|c, 1' j ' e\ e ./J eLe\ l " VP é: gja!

az árajánlatkérés Vagy érdek|ődé5 tarta nra (az

U8yfé által szabadon k]tó thető 'Uzenet'
szőVegnrezó)
az árajánlatkéré5 során fe Vett minden adat;
(észpénze5 flzeté5 esetén a nregrendelő
akóhe ye'

s7e 17ődés _"lők_Ász ítése

szerződés !teilesite

logi
te jesítése

Az adatkeze ő

köte]ezett5ég

kapcsolódó logos
érdeke

cégnéV (ha Van)

telefonszám
az árajónlatkéré5 Va8y érdeklódé5 tarta ma (az

a

Az adatkezeLő jo8o5

érdeke

Ho22ájaru j9

s/öVegmező)
5zabadon k]tÓ thetó 'Úzenet'



Analitika (cookie) lP círn, böngé5ző típu5a, operációs rendszer, az

a ka mazás Verziója, nyelvi beá lítások'
korábban megtekintett o dalak'
készUlékspecifiku5 jellemzők

Hozzájárul

Továbbítja-e a Társaság az Ón személy€s adatait?

^ 
Társaság a 5zámlán szereplő személyes adatait továbbítja könyvcés cójábó a Tá15a5ó8 átal

megbízott könyvelő cégne ('

A Társa5ág előzetesen megbi2onYo5odott arró , hogy az adattoVébbítás címzettje, i etve az adatokhoZ

hozzáférésijogosLrltsággál rendelkező szervezet az Európai t]njó terü etén székhellYe] rende kezjk, és

megfeleló garanciákat nyújt árrá, hogY az á|tala történő adatkeze|és Ma8yarország -Ás az Európai Unió

adatvéde]mi jogszabá]yainak megfe]el'

A fentieken kíVi]l a Társaság az on szenré yes ádatait kizárólag bíróság Vágy má5 hatósáÍ] 5zámára

továbbíthatja törVényben fog]alt esetekben és Ínódon, megkeresés, jogszabályi Vagy hatálozati
köte ezé5 alapján'

Adatfeldolgoró igénybe Vétele

A Társaság weboldalát a ZNET TELEKoM Zrt' (8800'Nagykaniz5a,Táborhely Út 4.)) üzeme]teti, amely az

adatvédelmjjogszabá]yok szerint adatfeldo gozónak minősüL' Az adatfeldo]go2ó (izáró]ag a Társaság

L]tasításai a apján látja el felaclatát, az ön 9zemelye9 adata naI leZe e5eVel Lapcsolatban Ónáló
dóntéseket nem hozhat' A Tár5a5ág előzetesen megbizonyosodott arró], hogy az adatfe]do goZó az

Európai Unió területén székhelye] rcndelkezik, é5 me8fe elő 8aranciákat nyÚjt arra, hogy az álta a

tönénő adatkezelés Magyarország és az Európai L]nió adatVédelmi jogszabálya na( megfele ' Az

adátfeldolgozó a Tá15a5ág 5zámára me8fe elő garanciákat adott arra Vonatkozóan, hogy áz á ta a keze t
5zemé]yes adatok bizalmas kezelését,5értetlenségét és hozzáférhetó5é8ét biztosító adatbizton5ági
intézkedéseket alka rnaz é5 tart fenn.

Meddi8 tárolja a Társaság az ön személyes ádatait?

A Társaság a hatályos 5zámvite]l é5 adózósi jogszabályoknák me8felelő ideig kÓte e5 taro n .z on
szám]ózá5hoz Vagy megrende]ó5hez íe]Vett szemé yes adatalt'

A Társa5ág a kapcsolatfelvételhez, a megrendelé5hez, szerződé5kötéshez ós szánr]ázáshoz hasz|á|t

személyes adatait a szerződéskótés rneghiúsulását, a szerződés te jesítését, illetőleg a szeÍződé5

megszűnését köVetően nem tórólt szeÍrrélyes adatait a Társaság a szerződéskÓtés megh]úsu]á5át,

letőleg a szeÍződés megszűnését kóVető ot éVig, a PolgáriTörVénykónYVrő 5zó]ó 2013' éVjV törVény

általán05 eléVülés] 5zabá yai szerint rnegőrzi' A jelen pont szer]nti adatkezelé5 cé ja, hogy a Tór5a5ág a

szerződésből eredő esetleges jogait, kóVeteléseit érVényesíthesse, il etőleg Védekezhessen az ilyen jogi

]gények, kóVete|ések előterjesztése esetén'

A Társaság az ön hozzájárulásáVal kezelt személyes adatokat mindaddjg rnegórz, amedd]g árra az

adatkezelés céljának te jesítéséhez szüksége Van, VagY ameddig Ön nem kéri a szemé]yes adatai



Milyen jogok illetik m€g ont a személYes adatainak kezeléséVeI kapcsolatban?

Iajékoztatás é5 ha 
':,'óÍé 

rés

Al ddatkezelés során Ónt mcgi] eti a hoZláíérés ]oga' Ébbő]íakadóan a Társasá8tóltájékoztatá5t kérhet
arró, hogy slerné yes adat;ina( (eze ése folyamatban Van-e, és ha ilyen Íolyarnatban Van, akkor az

á la a kezelt, iletve az á ta a Va8y rendelkezése szerint nregbizott adatfe do gozó által íeldolgoZott
adatairó], a7ok farrő5áról, az adatkezelés céljáról, j08a]apjáró, jdőtartamáró], az adatÍeldolgozó
neVérő, cí..éÍől és az adatkezeésse ÓsszeíÚggő teVékenységéről, az adatvédelmj incidens

korul'nényeiról' hatósalról és az e hálítá5ára me8tett intézkedésekről, továbbá _ szemé Yes adatainak
toVábbítása eselén az ad.rttovábbitás joga apjarole5 c nrzettjero ' Az Ón kele5ele a Tár5a5ág az á|ta a

(ele t adatok máso atát az érintett rendelkezésére bocsát]a'

AZ adatkezeés során Ön bármikor kérhet] a Társaságtól az Önre Vonatkozó szernéyes ádatok

he yesbítését Vagy kiegészítését' l']a a személyes adat nem felel meg a Valóságnak, és a Való5á8nak

rrlegfe]elő szemé]ye9 ádat a Társaság rendelkezésére ál, a szemé]ye5 adatot a Társaság he]yesbíti' A
he ye5bíté5Íól a Társa5óg értesíti 0nt, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés
có iára eset egesen továbbítoLta'

Ór az adatkeze]és fo|yarnán bárm]kor jo8osUlt indltványoznj, hogy az Társaság az Ónre Vonatkozó

slcmélyes adato(ka)t indo(o]atan késede]ern nékül tőrölje, amennyiben az a]ábbi indokok
Va amelyike fenná :

J) az Ön áta megjeló]t szeméyes adatra n]ncsen szükség abbó a célbó], ameLyből azokat a

lá15aság gyűjtőtte Vagy más módon keze te,

b) a l'ársa5ág a szenrélye5 adatot az Ón hozzájáru ása a apján keZe te, on a hozzájáru]á5át írá5ban

VisslaVonta és aZ adatkezelósnek n ncs má5 jo8a apja,

c) Ön a Társaság jogos érdekén alapu ó adatl(ezelés tekintetében tiltakozik az adatkeze és eIlen,

é5 n]nc5 a Társaság 52ámára o yan kény5zerítő erejű jogos ok, amely elsóbbséget elvez az Ón

érdekeive , jogalVa és szabadságaival szemben, Vagy ame yek jogi igények e]őterjesztéséhez,

óÍVónYesítéséhez Vagy Védelméhez kapcsolódnak,

a Társaság a 5zemé]ye5 adatotjogel ene5en keze te,

a Tórsaság által keze t adatot a Társaságra alkalmazandó uniós Vagy nernzeti jogban előírt
jo85.abó|yi kötc clettség leIjesítéséhez törölni ke ,

Ön nl adatkeZe és e en tilta (ozjk és nincs elsőbbséget é Vező ok áz adatkezelésre'

|'e hiV]uk Í gye firét, hogy a t.]rléshez kapcso ódó kérelmét írásban (postai úton Vagy e'rna Iben) köte e5

előter]eszten] és kótE e9 rnegje olni, hogY me y személyes adatot milyen o (bóL kíVán töröltetni.

Amennylb-.n a Tár5aság aZ Ón tőrlé5hez kápcso ódó indítVányának helyt ad, úgy a kezelt szemé yes

adatot Va arnennyi nylLVántartásábó törli, é5 erről ont megfe elő rnódon tájéko2tatja'

d)

e)

1)



Abban az esetben' amennyjben a Társaság az on szeméIYe5 adataina( torlésére. köteles, a TJl5;r\aÍ]

mindenoly3]"'\'él'll"pe<ln'Bfec'' '"""'"] '"''* 
'^"]'r.'"' (eo"5A é| "|-n' l'a'' '-'r ''a\\o'

::"";r;';;r,".,"" -,,"."oo,o'. o."'" 

"";;i':,;':i::;.::l:;i"ll 
t,: ":.;'"1 .:l :,":

\_emA|\e5 adJlail dzo^ rv'|\;ro<\ág'á "-"'"' 
'"]:]_'':^: 

,,.ln ÚFmel\e! '.ld'"'d r' a'o

,"'"""r1r,.'"o"" " " 'ó'ó'p( 
o'öob doo'íózPIo' oIIo('lór' hog' d/on v''n'\" -

'"';;;",';;"..,")doá|o'-ná\o.lld::"'ll:'::':;:::':';:""";": :':l : :]. ]

;il::1i.ij":'".j:J-:;ifiJl]]i::}"fi[1ili]ii"i"lá" 'l""v"s 
aLjatajL közÓLte' feItéVe' hogY

";;;;'";",", "; ""'' 
1em lgen''Id -él\é'ag'oIa'a1/'d'Jr e'olo" ll;'t

A Társa5ág nem köteles a 52err]é]yes aclatoI( tórlé5ére abban az esetben' ha az aclatke/elés !zÜkséges1

a) a veremenyny,van ": l-::9::r:lT:JJ':",5':'i',i:j,::',:':!,illl"',1'','jJ,i'ur", "0..0b] a magvar VagY európai Lrnlos ]C'' 
:"r;'"'",.'';' lo öl"'o'Pl'(eBr"'l'''lÁ'"\p''

c) közérdekből VagY a ra*"r;s' ,"i"r'",, i".hutul.,1ogor'tu"ny gyal or J!J .erctében V'Ágzett

feIadat Végrehajtásához'

" "ffi,).".",.',,'""":'"'l l:;":;;'::',::;":":1, . ":" cs/ d

er koze_o"!J á Lh,va|d\ ."'iooo| 'Jdo ndrvo\ _.. " - ]^^ ':'; o.'_".r]a\d ' o.Ó|l^ '^Ú^|" 
.":";."',;"; nogv a- e'irr"rr "'ered'Pt.she \aro ogdrd' sv"Lo'd'

Való52ínű5íthetóen lehe*'"""u ** i"ín"lu"" ve9zelyeztetette Vá]n a aZ aclalkezelés'

'r'''ü,"'"i"'}';le5zté5éhez' 
érVénYesíté5éhez' illetVe Védelméhez'

Í,allaÍa'o'

Ón bármikol jogosult inclítVányoznj' hogy a Íársi;""r'"LiT,#:il[1: személYcs ac]ato(k) ke7elését'

lel\.(7na'd5dI Lo''a'oz'a' aI.lel | ''bpI a/ d á00

"] ön Vitatia a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátoZás add]g tart' amlg

"' 
1or,"** -'t.aoí' i d/ ddd' ponto'\ápdl)

b] a Társaság a szenruv"' "o"'* '"'"i"'""len 
kezelte' de on tolle9 he yett l(or]átozó5t keÍ'

', -'lálcasas rr..o'o " "ao'tJ']i"'''"''""""'""'' 
dP or l"c'I J o' l 'og 'g"1'^|

'' 
" ""-"l 

'l*io 'p1pl Ve<|é'oh.lvdq\\aoe'ról'al

d] on a Tá15aság j"g"' e'o"r'e"'"i"'p"r""]L"*'" "' '"u"'"'"o"n 
tlltaLo' l( az a'latkezeLé5

ellen, és nincs a Társaság '""i' "'- "'''"ílto 
ere]! ]otos ol ' 

dmelv elsőbbscgct

élvez az Ón a'a"t"i""r';og"'""r "'"""u"a'ngo'ot 
í€mbcn' \d!v Jmclvek jogi jgénYek

előterjesztéséhez' érVé"u"'o"'"* 
-"_"* 

""o"Imehez 'ap'\oloclnal'_ebben 
a7 e5etben a

korláto7ás aC]diB 
'''*""' "rrru 

rn""u'"Jii';"u n"'"'r'"'lr' hogY a Társaság iogos jndoka]

"iuoi*"i u'*'""n 
" 

az Ön jogos jndokaiVal szernben'

(orlétozá5 esetén a személyes adatokat a tárolás kivételéVel csak az on hoi?ájárUla\dVa] "JtV 
IoÍ

lpen\éN e'olÓ'JA)/Ie(pT"' "'"' ""'' "';'; "'ag' '"ae'r'eto ;'" '::'''_:' 
Io\ 'oo\ lo L

r "1o'7 696in3l \eclplme erd'l'ber 'og'-utio' 't""" vd a-no'. rona -rto ap""n '^Tt

közérdekből lehet kezelni'

A TáÍ5aság az on korlátozásához Va1ó jogának érVénYesitésére iránWló"keJel1llónek tel]esitósét

köVetően ha]adéktalanUl tájékoztat]a u.Jn"rr"n.u,u"*,, akikke] dZ on személYes adataLt kÓ7Ólte'

feltéVe,hogVa7nemlehetettenuagyn"migénYelaTáÍ5aságtólarányta]anerőfeszítést'



on jogosLlt tiltakozni személyes adatajnak kezelé5e ellen és lyen esetben á Társaság nern kezeIh€ti
tovább az Ón szeÍnélyes adatait, kiVéVe, ha b]zonyítható, hogY

a) az adat (ele]ést a Tórsa5óg részérólolyan kénYszerítő erejű jogos o <ok indokolják, amelyek
el5őbb5ógct é Vezne ( dz ön érdekeive , jo8a]Va] és 5zabad5á8aival szemben Vagy

b) az adatkezelé5 a Társaság jog] igényeine( előterjesztéséhez, érVényesítéséheZ Vagy

VédeImóhcz (apcso ód k

H ozzáj a ru l ó 5 v i s5zova n ósa

^mennylbcn 
aZ adatkeZelésre az ön hozzájáru]ásáVa kerü t sor, Önt rnegilleti a hozzájáru ás bármely

időpontban lrrlénő V]sszaVoná5ához Vaó jog, amely azonban nem érinti a Visszavonás e]őtt a

hoZZájáru]á5 aIap]án Vógrchailott adatkezelés iogsZerűségét'

lgényérvényEsíté5

A 5zemé yiség jogainak nregsórtése esetén on a Társaság ellen bírósághoz fordu hat'

AdatVédelmi kérdé5ekben bárrnikoÍ kérhetl Nemzetl Adatvédelmi é5 lnÍormáclószabadság Hatóság

5egít5égét:

clnö (: dr. Péterfa V] Attila
eveleZési cím: 1534 BUdape5t, Pf': 834

cim: I]25 Budapest, sl]ágy] Erzsébet fasor 22/c
Teleton: +36 (1) 391 1400

Fax:+36 (1)391 1410
www: http://www n.r lh. h u

e mail] ugyíe szolga at@naih.hu

Adathardozhatósaq

Ön bármikor kérhet, hogy az 0nre Vonatkozó, a Tár5a5á8 rendelkezé5ére boc5átott 5zemé]yes

adatokat tago t, szólcs körben haszná t, géppel o Vasható íormátumban rnegkapja, továbbá jogo5ult

arra, hogy ezeket az ádatokat e8y má5ik adatkezelőnek továbbitsá anélkűl, hogy ezt a Társaság

.kadá yolnó.

AZ on jogainak érV-Ányesité5e Vonatkozásában a je]en szabá yzatban nem rendezett (érdé5ekben az
iníornrációs önr.ndelkeZésijogról és aZ informác]ó5zabad5ágró 5zóló 2011' cXl . törVény, Valamint az

lUlópa Par]ament és a lanác5 (E|J) a teÍmészetes 5zeméyeknek a személyes adatok kezelé5e
te (iItetében tőrténő Véde]Ínélől és az ilYen adatok szabad áramlásáról, Va amint a 95/46/EK rendelet
hJtályon kíVü] hc yeu ésérő szó ó 2aL6/6f9 rende ete (á ta áno5 adatVéde rni rendelet, GDPR) az

rányadó.

A 5zeméyes adato( (eZe]ésére Vonatkozó részletes Adatke2e]ési Szabáyzat elérhető a Társa5á8

székhe yén, Valamint a Társa5ág hlVatalo5 webolda|án.



AmennViben bármilYen kérdé5e lenne rzefiélves a'lata]nak kezeLése kap'5ón' llletve

'J.Itá/Ó'r'p '|ogd:r Lo 'Ll ''rdlira'ar'''' ''''ö'''lJ''^o lI

i"^"'.',"' "' d' i-ní"'l' ||o' /' o)o' ' "i |' ''' d|l'|| "'l

f. elős-Áhez,


