ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEKNEK
amelyet kiadott az Adventure Tax Könyvelő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhelye: 1064 Budapest, Izabella utca 68/B.., cégjegyzékszám: 01-09-396567;
adószám: 23288720-2-42, a továbbiakban „Adatkezelő")
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1. Általános bevezető
Az Adatkezelő az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (továbbiakban: „Rendelet”, „GDPR”) 12-13.
cikkében foglalt kötelezettségének eleget téve, ezúton a következőkről tájékoztatja az Érintetteket.
Adatkezelő működése során kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére. Ebben a
dokumentumban részletes tájékoztatást ad arról, hogy ügyfeleiről és felhasználóiról milyen
személyes adatokat, milyen jogalapon kezel; ezeket az adatokat milyen célra használja, kinek
adhatja át, továbbá arról, hogy az Érintettnek milyen jogai vannak a személyes adatainak
kezelésével kapcsolatban.
Adatkezelő a tisztességes adatkezelés elvének megfelelően szervezi gazdasági működését,
melynek gyakorlata során figyelemmel és tekintettel van munkavállalói, gazdasági partnerei,
ügyfelei, illetve bármely, vele a tevékenysége gyakorlása során érintkező személy személyes
adataihoz fűződő jogaira és emberi méltóságára.
2. Definíciók
Érintett: Szűkebb értelemben ügyfél, fogyasztó, felhasználó, vevő, érdeklődő, esetlegesen
munkavállaló, tágabb értelemben bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított
vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, aki Adatkezelővel annak tevékenysége gyakorlása során érintkezésbe lép.

Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az Érintett arcképe,
hangja, neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az
Érintettre vonatkozó következtetés.
Egység: Adatkezelő bírósági nyilvántartásban rögzített székhelye és telephelyei.
Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel egyértelmű beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű vagy bizonyos műveletekhez kötött - 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 adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza
és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - az Adatkezelő számára adatok feldolgozását végzi.
3. Egyes adatkezelésekről részletesen
Az Érintett személyes adatait Adatkezelő az Érintett által igénybe vett tevékenységek és szolgáltatások biztosításához kötődően kezeli. Adatkezelő az alábbi célokból, illetve az alább felsorolt tevékenységek kapcsán végez személyes adatok kezelésével járó adatkezelést:
● elsődlegesen szerződések teljesítése során,
● ajánlatkérések, szerződések megkötését megelőzően tett lépések esetén,
● Adatkezelő weboldalának látogatása során.
Az egyéb felsorolt területekhez kapcsolódó adatkezelésekre jelen tájékoztató rendelkezései az
irányadóak.
3.1

A szerződések teljesítése során történő adatkezelés

Az Adatkezelő a szerződéses partnerekkel kapcsolatos adatkezelés során Érintettként a szerződő fél (cég, szervezet esetén) törvényes képviselője, munkavállalója, kapcsolattartója,
megbízottja, egyéb teljesítési segédje (pl.: alvállalkozója, munkavállalója, kölcsönzött munkavállalója) személyes adatait kezelheti.
Adatkezelő szolgáltatása elsősorban számviteli (bérszámfejtési), könyvvizsgálói, adószakértői
tevékenységet, valamint üzletviteli tanácsadást foglal magában, ezért szerződéses partnerei
esetenként átadják a szerződéses partnerek munkavállalóinak azon személyes adatait, amelyeket munkáltatói minőségben a szerződés partner kezel. Az átadott munkavállalói adatok
köre kizárólag arra terjed ki, amely Adatkezelő szolgáltatásának teljesítéséhez szükséges.
A szerződés teljesítése során kezelt adatokat, azok célját, jogalapját és az adatkezelés időtartamát az alábbi táblázat részletezi:
Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Kapcsolattartó
természetes
személy azonosító adatai,
amelyek alatt a vezetéknév, a keresztnév értendő.

Szerződés teljesítése,
a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése,

Adatkezelés időtartama
A szerződés teljesítéséig, az Érintett hozzájárulásának vissza-

Adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján a fizetés doku-

Kapcsolattartási elérhetőségi
adatok, ezek alatt olyan személyi adatok értendők, amelyek lehetővé teszik a kapcsolattartást,
ezek közé a telefonszám, e-mail
cím tartozik.
Kapcsolattartói minőségre vonatkozó adatok, amely alatt értendő törvényes képviselői minőség, tisztség, szervezeti tisztség,
munkakör, beosztás, teljesítési
segédi tevékenységre vonatkozó
egyéb jogviszony megnevezése.
Szerződött partner munkavállalójának
bérszámfejtéshez
szükséges adatai: neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme,
adóazonosító jele, TAJ száma,
bankszámlaszáma, telefonszáma,
e-mailcíme, alapbére, bérkiegészítései, betegszabadság, táppénz adatok, munkaviszony kezdete, vége, valamint a
munkavállaló gyermekeinek adatai (név, születési hely, idő, anyja
neve, lakcíme, adóazonosító jele,
TAJ száma),

3.2

a szerződött partner
beazonosítása és a
vele való kapcsolattartás,
számlakiállítás, a fizetés lebonyolítása.

vonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő
az adatokat a szerződés teljesítését követően, a Ptk. 6:22. §
alapján 5 év múlva
törli.
Ha az adatokat az
Adatkezelő a Számv.
tv. alapján köteles
megőrizni, akkor az
adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szerződés
teljesítését követően
8 év múlva törli.

mentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint
a számlakiállítás és a fizetés
lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a Rendelet
6. cikk (1) bekezdés c) pontja,
valamint a Számviteli tv. 169.§
(2) bekezdése és az Áfa tv.
169.§ alapján.
Az Érintett beazonosítása és a
vele való kapcsolattartás és a
megrendelt termék teljesítése
során az Érintett hozzájárulása
az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja,
a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján.

Ajánlatkérések, szerződés megkötését megelőzően történő adatkezelés

Adatkezelő ajánlattétel, illetve szerződés megkötése előtti tárgyalások során Érintettként az
ajánlatkérő vagy potenciális szerződő fél (cég, szervezet esetén) törvényes képviselője, munkavállalója, kapcsolattartója, megbízottja, egyéb teljesítési segédje (pl.: alvállalkozója, munkavállalója, kölcsönzött munkavállalója) személyes adatait kezelheti:
A kezelt adatokat, azok célját, jogalapját és az adatkezelés időtartamát az alábbi táblázat
részletezi:
Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés
tama

Természetes személyazonosító adatok, amelyek alatt a vezetéknév, a keresztnév értendő.

Szerződés
megkötését
megelőzően, az Érintett kérésére történő lépések megtétele

A szerződés megkötéséig,
ennek hiányában az ajánlati kötöttség megszűnését
követően (Ptk. 6:64. §6:65.§) törli.

Elérhetőségi adatok, ezek alatt olyan
személyi adatok értendők, amelyek lehetővé teszik a kapcsolattartást, ezek közé
a telefonszám, e-mail cím, postai cím tartozik.
Kapcsolattartói minőségre vonatkozó adatok, amely alatt értendő törvényes képviselői minőség, tisztség, szervezeti tisztség, munkakör, beosztás, teljesítési segédi tevékenységre vonatkozó
egyéb jogviszony megnevezése.

3.3

időtar-

Adatkezelés jogalapja
A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján

Az Adatkezelő weboldalának látogatása során történő adatkezelés

Adatkezelő weboldalának elérhetősége https://adventure-tax.com/ , amely regisztráció nélkül
látogatható.

Sütik Adatkezelő weboldalán
Mik azok a sütik?
A sütik kis adattartalmú fájlok, amelyeket annak a személynek a számítógépén vagy mobilkészülékén helyeznek el, aki megnézi az adott weboldalt. A weboldalak tulajdonosai gyakran
használnak sütiket, hogy az oldaluk működjön, vagy hatékonyabban működjön, és hogy információkat szerezhessenek a kimutatásaikhoz.
Adatkezelő által használt sütik
Ha az Érintett meglátogatja Adatkezelő honlapját, az Adatkezelő sütiket tárol az Érintett eszközén.


Adatkezelő weboldalán olyan sütit használ, amely megállapítsa melyik nyelvváltozatokhoz melyik url tartozik. Pl.: magyar nyelvhez a /hu.



Bizonyos sütik lehetővé teszik, hogy a weboldal böngészése során az Érintett aktivitását figyelje a böngészőablak megnyitásának pillanatától annak bezárásáig. Amint a
böngésző ablakot az Érintett bezárja, a sütik törlődnek. Más sütik az eszközön maradnak a beállított ideig, és minden alkalommal, amikor a sütit létrehozó weboldalt az
Érintett meglátogatja, aktiválódnak (testreszabást segítő sütik).



Egyes sütiket az Érintett eszközén közvetlenül az Adatkezelő weboldala tárol. Ezek a
sütik segítenek Adatkezelőnek weboldal látogatottságára vonatkozó részletes statisztikák elkészítésében, védeni a rendszerét, figyelni azt, hogy nem történt-e visszaélés a
weboldalra való csatlakozással, nyilvántartani, ellenőrizni és eltávolítani a hibákat, elsősorban a weboldal működési hibáit (elemzést segítő sütik).

Az elemzést és testreszabást segítő (Google Analytics) sütikkel kapcsolatos további információt talál a Google adatvédelmi szabályzatában: https://policies.google.com/privacy
A sütik szükségesek a weboldal megfelelő működéséhez. Ha ezeket a sütiket az Érintett a
weboldalra lépéskor letiltja a böngészőben, előfordulhat, hogy a weboldal nem működik megfelelően és a vásárlási folyamat korlátozott vagy akadályozott lesz, esetlegesen az a feltétlenül
szükségesnél több időt vesz igénybe.
Adatkezelés közvetlen kapcsolatfelvétel során
Személyes adatokat az Érintettnek közvetlen módon csak a „Kapcsolat” aloldalon található
„Üzenet küldése” űrlap kitöltése és használata során kell megadnia, mely űrlapot Adatkezelő
a hatékony kapcsolatfelvétel céljából működteti.
Az űrlap adattartalma (a kezelt adatok köre) az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám és az
„Üzenet” Adatkezelőnek.
Az adatkezelés jogalapja az Érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása, melynek során az
Adatkezelő a személyes adatot az Érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a magatartást, amellyel az Érintett a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás, ideértve a jelen dokumentumot is, automatikusan kiterjed.
Hírlevélre történő feliratkozás

Az Adatkezelő honlapján lehetőség van Adatkezelő hírlevelére való feliratkozásra név és email cím megadásával.
Az adatkezelés célja az Érintett részére gazdasági reklámot, közvetlen üzletszerzési illetve
marketing célú megkeresést is tartalmazó e-mail (pld. hírleveleket és eDM-et) küldése a szolgáltatásokra vonatkozóan.
Az adatkezelés jogalapja az Érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása, melynek során az
Adatkezelő a személyes adatot az Érintett beleegyezésével kezeli.
Hírlevél feliratkozás esetén az adatkezelés az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig történik. A hozzájárulást a horvath.aniko@adventuretax.hu címre küldött email-ben bármikor viszsza lehet vonni.
3.4

Dokumentumok kezelése

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a papír alapon tárolt, illetve az adathordozókon tárolt személyes adatok védelmére. Ennek érdekében megalkotta az "Iratkezelési Szabályzat" című
dokumentumot, mely jelen adatvédelmi tájékoztató mellékletét képezi.
3.5

A jogos érdeken alapuló adatkezelés

Adatkezelő jogos érdekeire való hivatkozással (a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja
alapján) – tehát az Érintett beleegyezése és jogszabályi kötelezés nélkül – az Érintett adatait
fentieken túlmenően az alábbi célokból kezeli:
● az azonosító és elérhetőségi adatokat azért, hogy jogait, jogos érdekeit és gazdasági
céljait védhesse, belső nyilvántartásait fenntartsa, kintlévőségeinek behajthatóságát
biztosítsa,
● a szerződésekben rögzített összes adatot egyáltalán azért, hogy Adatkezelő szolgáltatási tevékenységét folyamatosan fejleszthesse.
A jogos érdek alapján végzett adatkezelésünk ellen az Érintett jogosult tiltakozni.
4. Az Adatfeldolgozók
A tényleges adatkezelést az Adatkezelő nevében esetenként más - az Adatfeldolgozó - végzi.
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult
eljárni. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. Az Adatkezelő által az adatfeldolgozókkal kötött adatfeldolgozói szerződés tartalmazza az adatfeldolgozók jogait és kötelességeit, amely általános
szerződési feltételként tartalmazza az adatfeldolgozók jogait és kötelességeit, amely jelen
adatvédelmi tájékoztató mellékletét képezi. Az Adatkezelő mentesül ezen szerződési feltételek
elfogadása alól, ha biztosított adatvédelmi rendszere és szabályzatai az Adatkezelő számára
releváns garanciális feltételek érvényesülését kétséget kizáróan lehetővé teszik.
Az Adatkezelő az alábbi – dedikált – adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe (tevékenység, név, cím):

1.

Adatfeldolgozó társaság neve
Unicredit Bank Hungary
Zrt.

címe

feladata

1054 Budapest, Szabad- banki partner
ság tér 5-6.

2.

In mid Air ERP Kft.

Budapest, Fehérvári út
36, 1118

Könyvelési szoftver

Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az Érintett személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá
az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Amennyiben az Adatfeldolgozó a rá bízott személyes adatokat hozzáférési jogosultsággal nem
rendelkező Munkavállalója vagy harmadik személyek számára továbbítja, vagy gondatlanul
lehetővé teszi azok illetéktelenek általi kifürkészését, úgy az adatfeldolgozói szerződésének
azonnali hatályú megszüntetésére és az esetleges anyagi jogkövetkezmények áthárítására
teremt alapot.
Sem az Adatkezelő, sem az Adatfeldolgozó az Érintett személyes adatait, az adatkezelés szempontjából nem biztonságosnak számító harmadik országba nem migráltatja. Amennyiben harmadik fél – azaz Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban nem álló vagy Általános Szerződési
Feltételekkel működő külsős szolgáltató (Google, Facebook stb.) - ezt megteszi, úgy azok
adatvédelmi vonatkozásaiért ő felel.
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait jogszabályban meghatározott esetben és módon
kiadhatja a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság vagy más illetékes állami szerv számára.
5. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az adatvédelmi jogszabályok értelmében az Érintettet alábbi jogok illetik meg személyes adatai vonatkozásában:
Az Érintettet az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:
a. Az Érintett hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Ennek alapján
Adatkezelő tájékoztatja arról, hogy az Érintettre vonatkozóan konkrétan milyen adatot kezel.
b. Az Érintett a Rendelet által meghatározott esetben jogosult az adathordozhatósághoz. Ennek körében jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, Adatkezelő által kezelt személyes adatait
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket egy
másik adatkezelőnek átadja, ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán vagy az Érintett és
az Adatkezelő közötti szerződésen alapul, illetve az adatkezelés automatizált módon történik.
c. Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok. Az Érintett
minden esetben köteles haladéktalanul jelezni, ha Adatkezelő által tárolt adata (pld. lakcíme,
adószáma stb.) megváltozott vagy már nem aktuális.
d. Az Érintett kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a
célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja
nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a Rendelet által előírt
bizonyos esetekben.
e. Az Érintett kérheti adatkezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes; és ellenezi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés

céljából, de igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek Érintett jogos indokaival szemben.
f. Az Érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő vagy harmadik személy
jogos érdekén alapuló (Rendelet 6. cikk (1) f) pontján alapuló) kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 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, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
g. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
Érintett kérelmére Adatkezelő haladéktalanul megkezdi az intézkedést. A kérelem elbírálása
díjmentes. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja őt a fenti jogain alapuló kérelem nyomán
hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghoszszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.
Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja őt az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A személyes adatokkal kapcsolatos információ, tájékoztatás, panaszügyintézés díjmentes. A
rendszerben tárolt személyes adatokkal és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdést,
kérést, panaszt kérjük a horvath.aniko@adventuretax.hu e-mail címre, vagy írásban Adatkezelő székhelyének a címére személyazonosság igazolását megfelelően tartalmazó levélben kell
eljuttatni.
Adatkezelőnek csak abban az esetben van módja felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni,
ha az Érintett személyazonosságát kétséget kizáróan igazolta.
6. Adatvédelmi incidens
Amennyiben az Adatkezelőnél vagy az Adatfeldolgozónál a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés esete állna fenn, úgy
adatvédelmi incidensről beszélünk.
Az Érintett és az Adatfeldolgozó a tudomására jutott adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül köteles bejelenti az Adatkezelőnek.
Adatkezelő ezt követően a jogszabályok szerint jár el.
Adatkezelő a tudomására jutott adatvédelmi incidensről Érintettet indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja.
7. Egyebek

Adatkezelő személyes adatokat nem ad el. Származtatott adatokat alkothat, de explicit módon
egyéni viselkedést nem figyel, profilt nem alkot.
Amennyiben az Érintett vagy szerződős partner bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, úgy köteles az érintett harmadik személyek (pld. törvényes képviselő, egyéb személy, akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az
adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben köteles
mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására.
Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Ha valaki harmadik személy – pld. gazdasági társaság nevében jár el, Adatkezelő jogosult az adott ügyletre vonatkozó képviseleti jogosultság ellenőrzésére.
Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan
személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül
továbbításra, sem az Adatkezelő által felhasználásra. Az Érintett vagy szerződéses partner
köteles tudomására jutás esetén Adatkezelővel közölni, ha egy harmadik személy az Érintettről jogosulatlanul bocsátott az Adatkezelő rendelkezésre személyes adatot.
Adatkezelő a hozzá publikus számain érkező telefonbeszélgetés-rögzítést nem végez.
8. Jogorvoslatok
Jogainak megsértése esetén az Érintett jogosult jogorvoslatért fordulni az Adatkezelőhöz annak szokásos elérhetőségein.
Az Adatkezelő köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül kivizsgálni, és közérthető formában,
az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
Fenti jogainak megsértése esetén az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36 1-391-1400 fax: +36 1391-1410 email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat jogorvoslatért.
Jogsérelem esetén az Érintett jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni és kártérítést ill. sérelemdíjat követelni.
Az Adatkezelő jogosult jelen Adatvédelmi Tájékoztatót bármikor egyoldalúan kiegészíteni vagy
módosítani, e változásról az Érintetteket és az adatfeldolgozókat tájékoztatni köteles.
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