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BEVEZETÉS  
A Hella’91 Kft.  (Címm: 7346 Bikal, Ramkóczmczi u. 22., telefóczn: +36 72 459 546, fax: +36 72
459 549, e-mail:  infócz@puchner.hu, adóczmszamm: 13359122-2-02, cemgjegyzemkszamm: 02-09-
071319)(a  tóczvambbiakban:  Szóczlgamltatóczm,  adatkezelócz al)  ala m veti  magamt  a  kóczetkezővetkezócz al
tamjemkóczztatóczmnak.

A  termemszetes  szememlyeknek  a  szememlyes  adatóczk  kezelemse  tekintetemben  tóczetkezőrtemnócz al
vemdelmemrócz all  ems  az  ilyen  adatóczk  szabad  amramlamsamróczml,  valamint  a  95/46/EK  rendelet
hatamlyóczn kímvuetkezől helyezemsemrócz all (amltalamnóczs adatvemdelmi rendelet) AZ EURÓPPAI PARLAMENT
EPS  A  TANAPCS  (EU)  2016/679  RENDELETE  (2016.  amprilis  27.)  szerint  az  alambbi
tamjemkóczztatamst adjuk.

Jelen adatkezelemsi tamjemkóczztatóczm a  https://puchner.hu webóczldal ems a Puchner Kastemlyszamllóczm
adatkezelemsemt szabamlyóczzza.

Az adatkezelemsi tamjemkóczztatóczm elemrhetócz al az alambbi óczldalróczml: https://puchner.hu/adatkezelesi-
szabalyzat 

A tamjemkóczztatóczm móczmdóczsímtamsai a fenti címmen tóczetkezőrtemnócz al kóczetkezőzzemtemtellel lempnek hatamlyba. 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:  

Nemv: Hella’91 Kft.
Szemkhely: 7346 Bikal, Ramkóczmczi u. 22.
E-mail: infócz@puchner.hu
Telefóczn: +36 72 459 546
FAX:  +36 72 459 549
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FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK  

1. „szememlyes adat”: azócznóczsímtócztt vagy azócznóczsímthatócz m termemszetes szememlyre („emrintett”)
vócznatkóczzóczm bamrmely infóczrmamcióczm; azócznóczsímthatóczm az a termemszetes szememly, aki kóczetkezőzvetlen
vagy  kóczetkezőzvetett  móczmdóczn,  kuetkezőlóczetkezőnóczetkezősen  valamely  azócznóczsímtóczm,  pemldamul  nemv,  szamm,
helymeghatamróczzóczm adat, ócznline azócznóczsímtóczm vagy a termemszetes szememly testi, fizióczlóczmgiai,
genetikai, szellemi, gazdasamgi, kulturamlis vagy szóczciamlis azócznóczssamgamra vócznatkóczzóczm egy
vagy tóczetkezőbb temnyezócz al alapjamn azócznóczsímthatóczm;

2. „adatkezelems”: a szememlyes adatóczkóczn vagy adatamllóczmamnyóczkóczn autóczmatizamlt vagy nem
autóczmatizamlt  móczmdóczn  vemgzett  bamrmely  mu alvelet  vagy  mu alveletek  óczetkezősszessemge,  ímgy  a
gyu aljtems,  róczetkezőgzímtems,  rendszerezems,  tagóczlams,  tamróczlams,  amtalakímtams  vagy  megvamltóczztatams,
lekemrdezems, betekintems, felhasznamlams, kóczetkezőzlems tóczvambbímtams, terjesztems vagy egyemb móczmdóczn
tóczetkezőrtemnócz  al hóczzzamfemrhetócz alve m temtel  umtjamn,  óczetkezősszehangóczlams  vagy óczetkezősszekapcsóczlams,  kóczrlamtóczzams,
tóczetkezőrlems, illetve megsemmisímtems;

3. „adatkezelócz al”: az a termemszetes vagy jóczgi szememly, kóczetkezőzhatalmi szerv, uetkezőgynóczetkezőksemg vagy
bamrmely  egyemb  szerv,  amely  a  szememlyes  adatóczk  kezelemsemnek  cemljait  ems  eszkóczetkezőzeit
óczetkezőnamllóczman vagy mamsóczkkal egyuetkezőtt meghatamróczzza; ha az adatkezelems cemljait ems eszkóczetkezőzeit
az  unióczms  vagy  a  tagamllami  jóczg  hatamróczzza  meg,  az  adatkezelócz alt  vagy  az  adatkezelócz al
kijelóczetkezőlemsemre  vócznatkóczzócz m kuetkezőlóczetkezőnóczetkezős  szempóczntóczkat  az  unióczms  vagy  a  tagamllami  jóczg  is
meghatamróczzhatja;

4. „adatfeldóczlgóczzóczm”:  az a termemszetes vagy jóczgi  szememly,  kóczetkezőzhatalmi szerv,  uetkezőgynóczetkezőksemg
vagy bamrmely egyemb szerv, amely az adatkezelócz al nevemben szememlyes adatóczkat kezel;

5. „címmzett”:  az  a  termemszetes  vagy  jóczgi  szememly,  kóczetkezőzhatalmi  szerv,  uetkezőgynóczetkezőksemg  vagy
bamrmely egyemb szerv, akivel vagy amellyel a szememlyes adatóczt kóczetkezőzlik, fuetkezőggetlenuetkezől attóczml,
hóczgy  harmadik  feml-e.  Azóczn  kóczetkezőzhatalmi  szervek,  amelyek  egy  egyedi  vizsgamlat
keretemben az unióczms vagy a tagamllami jóczggal óczetkezősszhangban femrhetnek hóczzzam szememlyes
adatóczkhóczz,  nem  minócz alsuetkezőlnek  címmzettnek;  az  emlímtett  adatóczk  e  kóczetkezőzhatalmi  szervek
amltali  kezelemse  meg  kell,  hóczgy  feleljen  az  adatkezelems  cemljainak  megfelelócz alen  az
alkalmazandóczm adatvemdelmi szabamlyóczknak;

6. „az  emrintett  hóczzzamjamrulamsa”:  az emrintett  akaratamnak óczetkezőnkemntes,  kócznkremt  ems  megfelelócz al
tamjemkóczztatamsóczn alapulóczm ems egyemrtelmu al kinyilvamnímtamsa, amellyel az emrintett nyilatkóczzat
vagy  a  megerócz alsímtemst  femlreemrthetetlenuetkezől  kifejezócz  al cselekedet  umtjamn  jelzi,  hóczgy
beleegyezemsemt adja az ócz alt emrintócz al szememlyes adatóczk kezelemsemhez;

7. „adatvemdelmi incidens”: a biztócznsamg óczlyan semruetkezőlemse, amely a tóczvambbímtócztt, tamróczlt vagy
mams  móczmdóczn  kezelt  szememlyes  adatóczk  vemletlen  vagy  jóczgellenes  megsemmisímtemsemt,
elvesztemsemt,  megvamltóczztatamsamt,  jóczgóczsulatlan  kóczetkezőzlemsemt  vagy  az  azóczkhóczz  valóczm
jóczgóczsulatlan hóczzzamfemremst eredmemnyezi.
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A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK  

A szememlyes adatóczk:

a) kezelemsemt  jóczgszeru alen  ems  tisztessemgesen,  valamint  az  emrintett  szammamra  amtlamthatóczm
móczmdóczn kell vemgezni („jóczgszeru alsemg, tisztessemges eljamrams ems amtlamthatóczmsamg”);

b) gyu aljtemse csak meghatamróczzócztt, egyemrtelmu al ems jóczgszeru al cemlbóczml tóczetkezőrtemnjen, ems azóczkat
ne  kezeljemk  ezekkel  a  cemlóczkkal  óczetkezőssze  nem egyeztethetócz  al móczmdóczn;  a  89.  cikk (1)
bekezdemsemnek  megfelelócz alen  nem  minócz alsuetkezől  az  eredeti  cemllal  óczetkezőssze  nem
egyeztethetócz alnek  a  kóczetkezőzemrdeku  al archivamlams  cemljambóczml,  tudóczmamnyóczs  ems  tóczetkezőrtemnelmi
kutatamsi  cemlbóczml  vagy  statisztikai  cemlbóczml  tóczetkezőrtemnócz  al tóczvambbi  adatkezelems  („cemlhóczz
kóczetkezőtóczetkezőttsemg”);

c) az  adatkezelems  cemljai  szempóczntjambóczml  megfelelócz alek  ems  relevamnsak  kell,  hóczgy
legyenek, ems a szuetkezőksemgesre kell kóczrlamtóczzóczmdniuk („adattakaremkóczssamg”);

d) póczntóczsnak  ems  szuetkezőksemg  esetemn  naprakemsznek  kell  lenniuetkezők;  minden  emszszeru al
intemzkedemst  meg  kell  tenni  annak  emrdekemben,  hóczgy  az  adatkezelems  cemljai
szempóczntjambóczml  póczntatlan  szememlyes  adatóczkat  halademktalanul  tóczetkezőróczetkezőljemk  vagy
helyesbímtsemk („póczntóczssamg”);

e) tamróczlamsamnak óczlyan fóczrmamban kell tóczetkezőrtemnnie, amely az emrintettek azócznóczsímtamsamt csak
a szememlyes adatóczk kezelemse cemljainak elemremsemhez szuetkezőksemges ideig teszi lehetócz alvem; a
szememlyes adatóczk enneml  hóczsszabb ideig tóczetkezőrtemnócz  al tamróczlamsamra  csak akkóczr keruetkezőlhet
sóczr,  amennyiben  a  szememlyes  adatóczk  kezelemsemre  a  89.  cikk  (1)  bekezdemsemnek
megfelelócz alen  kóczetkezőzemrdeku  al archivamlams  cemljambóczml,  tudóczmamnyóczs  ems  tóczetkezőrtemnelmi  kutatamsi
cemlbóczml  vagy  statisztikai  cemlbóczml  keruetkezől  majd  sóczr,  az  e  rendeletben  az  emrintettek
jóczgainak  ems  szabadsamgainak  vemdelme  emrdekemben  elócz alímrt  megfelelócz  al technikai  ems
szervezemsi  intemzkedemsek  vemgrehajtamsamra  is  figyelemmel  („kóczrlamtóczzócztt
tamróczlhatóczmsamg”);

f) kezelemsemt  óczly  móczmdóczn  kell  vemgezni,  hóczgy  megfelelócz  al technikai  vagy  szervezemsi
intemzkedemsek  alkalmazamsamval  biztóczsímtva  legyen  a  szememlyes  adatóczk  megfelelócz al
biztócznsamga,  az  adatóczk  jóczgóczsulatlan  vagy  jóczgellenes  kezelemsemvel,  vemletlen
elvesztemsemvel,  megsemmisímtemsemvel  vagy  kamróczsóczdamsamval  szembeni  vemdelmet  is
ideemrtve („integritams ems bizalmas jelleg”).

Az adatkezelócz al felelócz als a fentiek megfelelemsemrt, tóczvambbam kempesnek kell lennie e megfelelems
igazóczlamsamra („elszammóczltathatóczmsamg”).
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ADATKEZELÉSEK  

FOGLALÁS, AJÁNLATKÉRÉS

1. Az adatgyu aljtems temnye, a kezelt adatóczk kóczetkezőre ems az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezetemk-ems keresztnemv A kapcsóczlatfelvemtelhez, az ajamnlatkemremshez,

a  fóczglalamshóczz  ems  a  szabamlyszeru  al szammla
kiamllímtamsamhóczz szuetkezőksemges.

E-mail címm Kapcsóczlattartams.
Telefócznszamm Kapcsóczlattartams,  a  fóczglalamssal,  az

ajamnlatkemremssel,  a  szammlamzamssal
kapcsóczlatóczs  kemrdemsek  hatemkócznyabb
egyeztetemse.

Szammlamzamsi nemv ems címm A szabamlyszeru al szammla kiamllímtamsa, tóczvambbam a
szerzócz aldems  lemtrehóczzamsa,  tartalmamnak
meghatamróczzamsa, móczmdóczsímtamsa, teljesímtemsemnek
figyelemmel  kímsemremse,  az  abbóczml  szamrmazóczm
dímjak  szammlamzamsa,  valamint  az  azzal
kapcsóczlatóczs kóczetkezővetelemsek emrvemnyesímtemse.

Foglalással kapcsolatos adatok (dátum
és időpont, érkezés ideje, távozás ideje,
felnőttek  száma,  gyermekek  száma,
gyermekek  életkora,  ellátás  típusa,
szobatípus)

A fóczglalams lehetócz alvem temtele.

A fóczglalams/ajamnlatkemrems idócz alpóczntja Technikai mu alvelet vemgrehajtamsa.
A fóczglalams/ajamnlatkemrems-kóczri IP címm Technikai mu alvelet vemgrehajtamsa.

Az e-mail címm nem szuetkezőksemges, hóczgy szememlyes adatóczt tartalmazzóczn.

2. Az emrintettek kóczetkezőre: A webóczldalóczn fóczglalóczm/ajamnlatóczt kemrócz al valamennyi emrintett.

3. Az  adatkezelems  idócz altartama,  az  adatóczk  tóczetkezőrlemsemnek  hatamrideje: Felhasznamlóczm
ajamnlatkemremsemre tóczetkezőrtemnócz  al vamlasz megadamsa utamn azócznnal tóczetkezőrlemsre keruetkezőlnek az adatóczk
(ebben  az  esetben  mamr  hímrlevelet  sem  jóczgóczsult  adatkezelócz  al kuetkezőldeni  remszemre),
amennyiben nem fóczglalt szóczbamt. Amennyiben Felhasznamlócz m fóczglalt szóczbamt Szóczlgamltatóczm
rendszeremben, ezzel szerzócz aldems jóczetkezőtt lemtre, ímgy a szememlyes adatóczk tóczetkezőrlemsemnek hatamrideje
mams  a  szammviteli  bizócznylatóczk  esetemben,  hiszen  a  szammvitelrócz all  szóczmlócz m 2000.  emvi  C.
tóczetkezőrvemny 169. § (2) bekezdemse alapjamn 8 emvig meg kell ócz alrizni ezeket az adatóczkat.

A  könyvviteli  elszámolást  közvetlenül  és  közvetetten  alátámasztó  számviteli  bizonylatot  (ideértve  a  főkönyvi
számlákat,  az  analitikus,  illetve  részletező  nyilvántartásokat  is),  legalább  8  évig  kell  olvasható  formában,  a
könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
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4. Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a
személyes  adatok  címzettjei:  A  szememlyes  adatóczkat  az  adatkezelócz  al sales  ems
marketing munkatamrsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartamsamval.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 Az emrintett  kemrelmezheti  az adatkezelócz altócz all  a ra m vócznatkóczzócz m szememlyes adatóczkhóczz
valóczm hóczzzamfemremst, azóczk helyesbímtemsemt, tóczetkezőrlemsemt vagy kezelemsemnek kóczrlamtóczzamsamt, ems

 tiltakóczzhat az ilyen szememlyes adatóczk kezelemse ellen, valamint 
 az emrintettnek jóczga van az adathóczrdóczzhatóczmsamghóczz, tóczvambbam a hóczzzamjamrulams bamrmely

idócz alpóczntban tóczetkezőrtemnócz al visszavócznamsamhóczz.

6. A  személyes  adatokhoz  való  hozzáférést,  azok  törlését,  módosítását,  vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- póczstai umtóczn a 7346 Bikal, Ramkóczmczi u. 22. címmen
- e-mail umtjamn az infócz@puchner.hu e-mail címmen, 
- telefócznóczn a +36 72 459 546 szammóczn.

7. Az adatkezelés jogalapja: az emrintett hóczzzamjamrulamsa, 6. cikk (1) bekezdems a) ems b)
pócznt, az Infócztv. 5. § (1) bekezdemse, a szammvitelrócz all szóczmlóczm 2000. emvi C. tóczetkezőrvemny 169. § (2)
bekezdemse,  illetve  az  elektrócznikus  kereskedelemi  szóczlgamltatamsóczk,  az  infóczrmamcióczms
tamrsadalóczmmal  óczetkezősszefuetkezőggócz  al szóczlgamltatamsóczk  egyes  kemrdemseirócz all  szóczmlócz m 2001.  emvi  CVIII.
tóczetkezőrvemny (a tóczvambbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdemse: 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
technikailag  elengedhetetlenül  szükségesek.  A  szolgáltatónak  az  egyéb  feltételek  azonossága  esetén  úgy  kell
megválasztania  és  minden  esetben  oly  módon  kell  üzemeltetnie  az  információs  társadalommal  összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez
a  szolgáltatás  nyújtásához  és  az  e  törvényben  meghatározott  egyéb  célok  teljesüléséhez  feltétlenül  szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

8. Tamjemkóczztatjuk, hóczgy 

 az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
 köteles a szememlyes adatóczkat megadni, hóczgy tudjuk a szóczbafóczglalamst teljesímteni, 

vagy az ajamnlatkemremsre reagamlni
 az adatszóczlgamltatams elmaradamsa azzal a következménnyel jamr, hóczgy nem tudjuk a 

szóczbafóczglalamsamt, ajamnlatkemremsemt feldóczlgóczzni.
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AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Tárhely-szolgáltató

1. Adatfeldóczlgóczzóczm amltal ellamtócztt tevemkenysemg: Tamrhely-szóczlgamltatams

2. Adatfeldóczlgóczzóczm megnevezemse ems elemrhetócz alsemge: 

Bambelhal Webstudiócz Kft. 
8360 Keszthely, Hócznvemd utca 17/2.

3. Az adatkezelems temnye, a kezelt adatóczk kóczetkezőre: Az emrintett amltal megadócztt valamennyi
szememlyes adat.

4. Az emrintettek kóczetkezőre: A webóczldalt hasznamlóczm valamennyi emrintett.

5. Az adatkezelems cemlja: A webóczldal elemrhetócz alvem temtele, megfelelócz al mu alkóczetkeződtetemse.

6. Az  adatkezelems  idócz altartama,  az  adatóczk  tóczetkezőrlemsemnek  hatamrideje:  A  regisztramcióczm
tóczetkezőrlemsemvel azócznnal. 

7. Az  adatfeldóczlgóczzams  jóczgalapja:  a  Felhasznamlócz m hóczzzamjamrulamsa,  az  Infócztv.  5.  §  (1)
bekezdemse, 6. cikk (1) bekezdems a) póczntja, illetve  az elektrócznikus kereskedelemi
szóczlgamltatamsóczk, valamint az infóczrmamcióczms tamrsadalóczmmal óczetkezősszefuetkezőggócz al szóczlgamltatamsóczk
egyes kemrdemseirócz all szóczmlóczm 2001. emvi CVIII. tóczetkezőrvemny 13/A. § (3) bekezdemse. 
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COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

1. Az  adatkezelems  temnye,  a kezelt  adatóczk  kóczetkezőre:  Egyedi  azócznóczsímtóczmszamm,  damtumóczk,
idócz alpóczntóczk

2. Az emrintettek kóczetkezőre: A webóczldalt lamtóczgatóczm valamennyi emrintett.

3. Az adatkezelems cemlja: A felhasznamlóczmk azócznóczsímtamsa ems a lamtóczgatóczmk nyóczmóczn kóczetkezővetemse.

4. Az adatkezelems idócz altartama, az adatóczk tóczetkezőrlemsemnek hatamrideje: 

Süti típusa Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Kezelt adatkör

Munkamenet
suetkezőtik (sessióczn)

Az elektrócznikus
kereskedelmi

szóczlgamltatamsóczk,
valamint az
infóczrmamcióczms
tamrsadalmi

szóczlgamltatamsóczk egyes
kemrdemseirócz all szóczmlóczm

2001. CVIII. tóczetkezőrvemny
(Elkertv.) 13/A. § (3)

bekezdemse

A vócznatkóczzóczm
lamtóczgatóczmi

munkamenet
lezamramsamig tartóczm

idócz alszak

cócznnect.sid

APllandóczm vagy
mentett suetkezőtik

Az elektrócznikus
kereskedelmi

szóczlgamltatamsóczk,
valamint az
infóczrmamcióczms
tamrsadalmi

szóczlgamltatamsóczk egyes
kemrdemseirócz all szóczmlóczm

2001. CVIII. tóczetkezőrvemny
(Elkertv.) 13/A. § (3)

bekezdemse

az emrintett
tóczetkezőrlemsemig,

maximum 30
nap

5. Az  adatóczk  megismeremsemre  jóczgóczsult  lehetsemges  adatkezelócz alk  szememlye:  A  cóczóczkie-k
hasznamlatamval nem kezel szememlyes adatóczkat az adatkezelócz al.

6. Az  emrintettek  adatkezelemssel  kapcsóczlatóczs  jóczgainak  ismertetemse:  Az  emrintettnek
lehetócz alsemguetkezők van a cóczóczkie-kat tóczetkezőróczetkezőlni a bóczetkezőngemszócz alk Eszkóczetkezőzóczetkezők/Beamllímtamsóczk menuetkezőjemben
amltalamban az Adatvemdelem menuetkezőpócznt beamllímtamsai alatt.

7. Az adatkezelems jóczgalapja: Az emrintettócz all hóczzzamjamrulams nem szuetkezőksemges, amennyiben a
cóczóczkie-k  hasznamlatamnak  kizamróczmlagóczs  cemlja  az  elektrócznikus  hímrkóczetkezőzlócz  al hamlóczmzatóczn
keresztuetkezől  tóczetkezőrtemnócz  al kóczetkezőzlemstóczvambbímtams vagy  arra  az  elócz alfizetócz  al vagy  felhasznamlócz m amltal
kifejezetten kemrt, az infóczrmamcióczms tamrsadalóczmmal óczetkezősszefuetkezőggócz al szóczlgamltatams nyumjtamsamhóczz
a szóczlgamltatóczmnak feltemtlenuetkezől szuetkezőksemge van.
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A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

1. Ez a hócznlap a Góczóczgle Analytics alkalmazamst hasznamlja, amely a Góczóczgle Inc. („Góczóczgle”)
webelemzócz  al szóczlgamltatamsa.  A  Góczóczgle  Analytics  umgynevezett  „cóczóczkie-kat”,
szóczetkezővegfamjlóczkat  hasznaml,  amelyeket  a  szammímtóczmgempemre  mentenek,  ímgy  elócz alsegímtik
Felhasznamlóczm amltal lamtóczgatócztt weblap hasznamlatamnak elemzemsemt. 

2. A  Felhasznamlócz m amltal  hasznamlt  webóczldallal  kapcsóczlatóczs  cóczóczkie-kkal  lemtrehóczzócztt
infóczrmamcióczmk rendszerint a Góczóczgle egyik USA-beli szerveremre keruetkezőlnek ems tamróczlóczmdnak.
Az  IP-anócznimizamlams  webóczldali  aktivamlamsamval  a  Góczóczgle  a  Felhasznamlócz m IP-címmemt  az
Euróczmpai  Uniócz m tagamllamain  beluetkezől  vagy  az  Euróczmpai  Gazdasamgi  Temrsemgrócz all  szóczmlóczm
megamllapóczdamsban remszes mams amllamóczkban elócz alzócz alleg megróczetkezővidímti. 

3. A teljes IP-címmnek a Góczóczgle USA-ban lemvócz al szerveremre tóczetkezőrtemnócz al tóczvambbímtamsamra ems óczttani
leróczetkezővidímtemsemre  csak  kivemteles  esetekben keruetkezől  sóczr.  Eme  webóczldal  uetkezőzemeltetócz aljemnek
megbímzamsambóczml  a  Góczóczgle  ezeket  az  infóczrmamcióczmkat  arra  fóczgja  hasznamlni,  hóczgy
kiemrtemkelje,  hóczgyan hasznamlta  a  Felhasznamlócz m a  hócznlapóczt,  tóczvambbam,  hóczgy a webóczldal
uetkezőzemeltetócz aljemnek a hócznlap aktivitamsamval óczetkezősszefuetkezőggócz al jelentemseket kemszímtsen, valamint,
hóczgy  a  webóczldal-  ems  az  internethasznamlattal  kapcsóczlatóczs  tóczvambbi  szóczlgamltatamsóczkat
teljesímtsen. 

4. A Góczóczgle Analytics keretein beluetkezől a Felhasznamlóczm bóczetkezőngemszócz alje amltal tóczvambbímtócztt IP-címmet
nem  vezeti  óczetkezőssze  a  Góczóczgle  mams  adataival.  A  cóczóczkie-k  tamróczlamsamt  a  Felhasznamlócz m a
bóczetkezőngemszócz aljemnek  megfelelócz  al beamllímtamsamval  megakadamlyóczzhatja,  azócznban  felhímvjuk
figyelmemt, hóczgy ebben az esetben elócz alfóczrdulhat, hóczgy ennek a hócznlapnak nem minden
funkcióczmja lesz teljes kóczetkezőru alen hasznamlhatóczm. Megakadamlyóczzhatja tóczvambbam, hóczgy a Góczóczgle
gyu aljtse  ems  feldóczlgóczzza  a  cóczóczkie-k  amltali,  a  Felhasznamlócz m webóczldalhasznamlattal
kapcsóczlatóczs adatait (beleemrtve az IP-címmet is), ha letóczetkezőlti ems telepímti a kóczetkezővetkezócz al linken
elemrhetócz al bóczetkezőngemszócz al plugint. https://tóczóczls.góczóczgle.cóczm/dlpage/gaóczptóczut?hl=hu 
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ÜGYFÉLKAPCSOLAT 

1. Az adatgyu aljtems temnye, a kezelt adatóczk kóczetkezőre ems az adatkezelems cemlja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Nemv, e-mail címm, telefócznszamm. Kapcsóczlattartams,  azócznóczsímtams,  szerzócz aldemsek

teljesímtemse, uetkezőzleti ceml.

2. Az emrintettek kóczetkezőre: Az adatkezelócz alvel  telefócznóczn/e-mailben/szememlyesen kapcsóczlatóczt
tartóczm, vagy szerzócz aldemses jóczgviszócznyban amllóczm valamennyi emrintett.

3. Az  adatkezelems  idócz altartama,  az  adatóczk  tóczetkezőrlemsemnek  hatamrideje: Az  adatkezelems  az
adatkezelócz al ems az emrintett kóczetkezőzóczetkezőtti jóczgviszóczny megszu alnemsemig, illetve kóczetkezővetelemsek esetemn
a szerzócz aldemst kóczetkezővetócz al 5 emvig tart.

4. Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a
személyes adatok címzettjei: A szememlyes adatóczkat az adatkezelócz al erre feljóczgóczsímtócztt
munkatamrsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartamsamval.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 Az emrintett  kemrelmezheti  az adatkezelócz altócz all  a ra m vócznatkóczzócz m szememlyes adatóczkhóczz
valóczm hóczzzamfemremst, azóczk helyesbímtemsemt, tóczetkezőrlemsemt vagy kezelemsemnek kóczrlamtóczzamsamt, ems

 az emrintettnek jóczga van az adathóczrdóczzhatóczmsamghóczz, tóczvambbam a hóczzzamjamrulams bamrmely
idócz alpóczntban tóczetkezőrtemnócz al visszavócznamsamhóczz.

6. A  személyes  adatokhoz  való  hozzáférést,  azok  törlését,  módosítását,  vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja
érintett kezdeményezni:

- póczstai umtóczn a 7346 Bikal, Ramkóczmczi u. 22. címmen
- e-mail umtjamn az infócz@puchner.hu e-mail címmen, 
- telefócznóczn a +36 72 459 546 szammóczn.

7. Az adatkezelés jogalapja: 

7.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdems b) ems c) póczntja. 

7.2. A  szerzócz aldemsbócz all  eredócz  al kóczetkezővetelemsek  emrvemnyesímtemse  esetemn  a  Póczlgamri
Tóczetkezőrvemnykóczetkezőnyvrócz all szóczmlóczm 2013. emvi V. tóczetkezőrvemny 6:21. §-a szerint 5 emv.

6:22. § [Elévülés]
(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.
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8. Tamjemkóczztatjuk, hóczgy 

 az adatkezelés ajánlat adásához szükséges.
 köteles a szememlyes adatóczkat megadni, hóczgy ajamnlatóczt tudjunk kuetkezőldeni.
 az adatszóczlgamltatams elmaradamsa azzal a következménnyel jamr, hóczgy nem tudunk 

Ónnnek testre szabócztt ajamnlatóczt adni.
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AJÁNLATKÉRÉS KONFERENCIASZERVEZÉSRE / SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATOK ŰRLAP

1. Az adatgyu aljtems temnye, a kezelt adatóczk kóczetkezőre ems az adatkezelés céljai: 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Nemv Azócznóczsímtams
Telefócznszamm Kapcsóczlattartams, egyeztetems
E-mail címm Kapcsóczlattartams,  az  ajamnlat  (vamlasz)

megkuetkezőldemsemhez szuetkezőksemges.
Unzenet Az  ajamnlat  kidóczlgóczzamsamhóczz  ems  testre

szabamsamhóczz szuetkezőksemges.
Az ajamnlatkemrems idócz alpóczntja Technikai mu alvelet vemgrehajtamsa.
Az ajamnlatkemrems kóczri IP címm Technikai mu alvelet vemgrehajtamsa.

Az e-mail címm nem szuetkezőksemges, hóczgy szememlyes adatóczt tartalmazzóczn.

2. Az érintettek köre: A webóczldalóczn ajamnlatóczt kemrócz al valamennyi emrintett. 

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az emrintett tóczetkezőrlemsi
kemrelmemig  tart.  Az  emrintett  amltal  megadócztt  bamrmely  szememlyes  adat  tóczetkezőrlemsemrócz all  az
adatkezelócz al a GDPR 19. cikke alapjamn, elektrócznikus umtóczn tamjemkóczztatja az emrintettet. Ha
az  emrintett  tóczetkezőrlemsi  kemrelme  kiterjed  az  amltala  megadócztt  e-mail  címmre  is,  akkóczr  az
adatkezelócz al a tamjemkóczztatamst kóczetkezővetócz alen az e-mail címmet is tóczetkezőrli. 

4. Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a
személyes  adatok  címzettjei:  A  szememlyes  adatóczkat  az  adatkezelócz alnek  az  erre
felhatalmazócztt munkatamrsai kezelhetik a jelen tamjemkóczztatóczmban fóczglaltak alapjamn.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 Az emrintett  kemrelmezheti  az adatkezelócz altócz all  a ra m vócznatkóczzócz m szememlyes adatóczkhóczz
valóczm hóczzzamfemremst, azóczk helyesbímtemsemt, tóczetkezőrlemsemt vagy kezelemsemnek kóczrlamtóczzamsamt, ems

 az emrintettnek jóczga van az adathóczrdóczzhatóczmsamghóczz, tóczvambbam a hóczzzamjamrulams bamrmely
idócz alpóczntban tóczetkezőrtemnócz al visszavócznamsamhóczz.

6. A  személyes  adatokhoz  való  hozzáférést,  azok  törlését,  módosítását,  vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja
érintett kezdeményezni:

- póczstai umtóczn a 7346 Bikal, Ramkóczmczi u. 22. címmen
- e-mail umtjamn az infócz@puchner.hu e-mail címmen, 
- telefócznóczn a +36 72 459 546 szammóczn.

7. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdems b) pócznt.

8. Tamjemkóczztatjuk, hóczgy 
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 az adatkezelés ajánlat adásához szükséges.
 köteles a szememlyes adatóczkat megadni, hóczgy ajamnlatóczt tudjunk kuetkezőldeni. 
 az adatszóczlgamltatams elmaradamsa azzal a következménnyel jár, hóczgy nem tudunk 

Ónnnek testre szabócztt ajamnlatóczt adni.
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KAPCSOLATFELVÉTEL 

1. Az adatgyu aljtems temnye, a kezelt adatóczk kóczetkezőre ems az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Nemv Azócznóczsímtams
E-mail címm Kapcsóczlattartams, vamlaszuetkezőzenetek kuetkezőldemse
Telefócznszamm Kapcsóczlattartams
Unzenet tartalma A vamlaszadamshóczz szuetkezőksemges
A kapcsóczlatfelvemtel idócz alpóczntja Technikai mu alvelet vemgrehajtamsa.
A kapcsóczlatfelvemtel-kóczri IP címm Technikai mu alvelet vemgrehajtamsa.

Az e-mail címm nem szuetkezőksemges, hóczgy szememlyes adatóczt tartalmazzóczn.

2. Az  érintettek  köre:  A  kapcsóczlati  u alrlapóczn  keresztuetkezől  uetkezőzenetet  kuetkezőldócz  al valamennyi
emrintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az emrintett tóczetkezőrlemsi
kemrelmemig tart. 

4. Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a
személyes  adatok  címzettjei:  A  szememlyes  adatóczkat  az  adatkezelócz alnek  az  erre
felhatalmazócztt munkatamrsai kezelhetik.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 Az emrintett  kemrelmezheti  az adatkezelócz altócz all  a ra m vócznatkóczzócz m szememlyes adatóczkhóczz
valóczm hóczzzamfemremst, azóczk helyesbímtemsemt, tóczetkezőrlemsemt vagy kezelemsemnek kóczrlamtóczzamsamt, ems

 az emrintettnek jóczga van az adathóczrdóczzhatóczmsamghóczz, tóczvambbam a hóczzzamjamrulams bamrmely
idócz alpóczntban tóczetkezőrtemnócz al visszavócznamsamhóczz.

6. A  személyes  adatokhoz  való  hozzáférést,  azok  törlését,  módosítását,  vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja
érintett kezdeményezni:

- póczstai umtóczn a 7346 Bikal, Ramkóczmczi u. 22. címmen
- e-mail umtjamn az infócz@puchner.hu e-mail címmen, 
- telefócznóczn a +36 72 459 546 szammóczn.

7. Az adatkezelés jogalapja: az emrintett hóczzzamjamrulamsa, 6. cikk (1) bekezdems a) ems b)
pócznt.

8. Tamjemkóczztatjuk, hóczgy 
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 a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul ems kapcsóczlatfelvemtelhez, vagy 
ajamnlat adamsamhóczz szuetkezőksemges

 köteles a szememlyes adatóczkat megadni, hóczgy kapcsóczlatba tudjóczn lempni veluetkezőnk.
 az adatszóczlgamltatams elmaradamsa azzal a következménnyel jár, hóczgy nem tudja 

felvenni a kapcsóczlatóczt a szóczlgamltatóczmval.
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VENDÉGKÖNYV

1. Az adatgyu aljtems temnye, a kezelt adatóczk kóczetkezőre ems az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Nemv Azócznóczsímtams
E-mail címm Kapcsóczlattartams, azócznóczsímtams.
Idócz alpócznt, IP címm Technikai mu alvelet vemgrehajtamsa.

Az e-mail címm nem szuetkezőksemges, hóczgy szememlyes adatóczt tartalmazzóczn.

2. Az érintettek köre: A vendemgkóczetkezőnyvbe ímróczm valamennyi emrintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az emrintett tóczetkezőrlemsi
kemrelmemig tart. 

4. Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a
személyes  adatok  címzettjei:  A  szememlyes  adatóczkat  az  adatkezelócz alnek  az  erre
felhatalmazócztt munkatamrsai kezelhetik.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 Az emrintett  kemrelmezheti  az adatkezelócz altócz all  a ra m vócznatkóczzócz m szememlyes adatóczkhóczz
valóczm hóczzzamfemremst, azóczk helyesbímtemsemt, tóczetkezőrlemsemt vagy kezelemsemnek kóczrlamtóczzamsamt, ems

 az emrintettnek jóczga van az adathóczrdóczzhatóczmsamghóczz, tóczvambbam a hóczzzamjamrulams bamrmely
idócz alpóczntban tóczetkezőrtemnócz al visszavócznamsamhóczz.

6. A  személyes  adatokhoz  való  hozzáférést,  azok  törlését,  módosítását,  vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja
érintett kezdeményezni:

- póczstai umtóczn a 7346 Bikal, Ramkóczmczi u. 22. címmen
- e-mail umtjamn az infócz@puchner.hu e-mail címmen, 
- telefócznóczn a +36 72 459 546 szammóczn.

7. Az adatkezelés jogalapja: az emrintett hóczzzamjamrulamsa, 6. cikk (1) bekezdems a) ems b)
pócznt.

8. Tamjemkóczztatjuk, hóczgy 

 a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és
 köteles a szememlyes adatóczkat megadni, hóczgy a vendemgkóczetkezőnyvbe ímrhassóczn.
 az adatszóczlgamltatams elmaradamsa azzal a következménnyel jár, hóczgy nem tud ímrni a

vendemgkóczetkezőnyvbe.
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HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

1. A gazdasamgi reklammtevemkenysemg alapvetócz al feltemteleirócz all ems egyes kóczrlamtairóczml szóczmlóczm 2008.
emvi  XLVIII.  tóczetkezőrvemny  6.  §-a  emrtelmemben  Felhasznamlócz m elócz alzetesen  ems  kifejezetten
hóczzzamjamrulhat  ahhóczz,  hóczgy Szóczlgamltatócz m reklammajamnlataival,  egyemb  kuetkezőldememnyeivel  a
regisztramcióczmkóczr megadócztt elemrhetócz alsemgein megkeresse.

2. Tóczvambbam Ungyfeml  a jelen tamjemkóczztatóczm rendelkezemseit szem elócz altt tartva hóczzzamjamrulhat
ahhóczz, hóczgy Szóczlgamltatóczm a reklammajamnlatóczk kuetkezőldemsemhez szuetkezőksemges szememlyes adatait
kezelje.

3. Szóczlgamltatócz m nem  kuetkezőld  kemretlen  reklammuetkezőzenetet,  ems  Felhasznamlócz m kóczrlamtóczzams  ems
indóczkóczlams nemlkuetkezől, ingyenesen leiratkóczzhat az ajamnlatóczk kuetkezőldemsemrócz all. Ebben az esetben
Szóczlgamltatócz m minden -  a  reklammuetkezőzenetek  kuetkezőldemsemhez  szuetkezőksemges  -  szememlyes  adatamt
tóczetkezőrli nyilvamntartamsambóczml ems tóczvambbi reklammajamnlataival nem keresi meg a Felhasznamlóczmt.
Felhasznamlóczm a reklammóczkróczml leiratkóczzhat az uetkezőzenetben lemvócz al linkre kattintva.

4. Az adatgyu aljtems temnye, a kezelt adatóczk kóczetkezőre ems az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Nemv, e-mail címm. Azócznóczsímtams,  a  hímrlevemlre  valócz m feliratkóczzams

lehetócz alvem temtele. 
A feliratkóczzams idócz alpóczntja Technikai mu alvelet vemgrehajtamsa.
A feliratkóczzams kóczri IP címm Technikai mu alvelet vemgrehajtamsa.

5. Az emrintettek kóczetkezőre: A hímrlevemlre feliratkóczzóczm valamennyi emrintett.

6. Az adatkezelems cemlja: reklammóczt tartalmazóczm elektrócznikus uetkezőzenetek (e-mail, sms, push
uetkezőzenet) kuetkezőldemse az emrintett remszemre, tamjemkóczztatams nyumjtamsa az aktuamlis infóczrmamcióczmkróczml,
termemkekrócz all, akcióczmkróczml, umj funkcióczmkróczml stb. 

7. Az  adatkezelems  idócz altartama,  az  adatóczk  tóczetkezőrlemsemnek  hatamrideje:  a  hóczzzamjamrulóczm
nyilatkóczzat visszavócznamsamig, azaz a leiratkóczzamsig tart az adatkezelems.

8. Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a
személyes  adatok  címzettjei:  A  szememlyes  adatóczkat  az  adatkezelócz  al sales  ems
marketing munkatamrsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartamsamval.

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 Az emrintett  kemrelmezheti  az adatkezelócz altócz all  a ra m vócznatkóczzócz m szememlyes adatóczkhóczz
valócz m hóczzzamfemremst,  azóczk  helyesbímtemsemt,  tóczetkezőrlemsemt  vagy  kezelemsemnek  kóczrlamtóczzamsamt,
valamint

 tiltakóczzhat a szememlyes adatainak kezelemse ellen ems
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 az emrintettnek jóczga van az adathóczrdóczzhatóczmsamghóczz, tóczvambbam a hóczzzamjamrulams bamrmely
idócz alpóczntban tóczetkezőrtemnócz al visszavócznamsamhóczz.

10. A  személyes  adatokhoz  való  hozzáférést,  azok  törlését,  módosítását,  vagy
kezelésének korlátozását,  az  adatok hordozhatóságát,  illetve tiltakozását  az
alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

- póczstai umtóczn a 7346 Bikal, Ramkóczmczi u. 22. címmen
- e-mail umtjamn az infócz@puchner.hu e-mail címmen, 
- telefócznóczn a +36 72 459 546 szammóczn.

11. Az emrintett bamrmikóczr, ingyenesen leiratkozhat a hímrlevemlrócz all.

12. Az adatkezelés jogalapja: az emrintett hóczzzamjamrulamsa, 6. cikk (1) bekezdems a) ems f)
pócznt  ems  a  gazdasamgi  reklammtevemkenysemg  alapvetócz  al feltemteleirócz all  ems  egyes  kóczrlamtairóczml
szóczmlóczm 2008. emvi XLVIII. tóczetkezőrvemny 6. § (5) bekezdemse:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk
hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet.  Az ebben a nyilvántartásban
rögzített  -  a reklám címzettjére vonatkozó -  adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően,
annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával
adható át.

13. Tamjemkóczztatjuk, hóczgy 

 az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.
 köteles a szememlyes adatóczkat megadni, ha hímrlevelet szeretne kapni tócz alluetkezőnk.
 az adatszóczlgamltatams elmaradamsa azzal a következménnyel jamr, hóczgy nem tudunk 

Ónnnek hímrlevelet kuetkezőldeni.
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PANASZKEZELÉS

1. Az adatgyu aljtems temnye, a kezelt adatóczk kóczetkezőre ems az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezetemk-ems keresztnemv Azócznóczsímtams, kapcsóczlattartams.
E-mail címm Kapcsóczlattartams.
Telefócznszamm Kapcsóczlattartams.
Szammlamzamsi nemv ems címm Azócznóczsímtams,  a  szóczlgamltatamsóczkkal

kapcsóczlatóczsan  felmeruetkezőlócz  al minócz alsemgi
kifóczgamsóczk,  kemrdemsek  ems  próczblemmamk
kezelemse.

2. Az  emrintettek kóczetkezőre:  A  hócztel  szóczlgamltatamsaival  kapcsóczlatban minócz alsemgi  kifóczgamssal  emlócz al,
panaszt tevócz al valamennyi emrintett.

3. Az  adatkezelems  idócz altartama,  az  adatóczk  tóczetkezőrlemsemnek  hatamrideje: A  felvett  kifóczgamsróczml
felvett  jegyzócz alkóczetkezőnyv,  amtirat  ems  az  arra  adócztt  vamlasz  mamsóczlati  pemldamnyait  a
fóczgyasztóczmvemdelemrócz all  szóczmlócz m 1997. emvi  CLV. tóczetkezőrvemny 17/A. § (7) bekezdemse alapjamn 5
emvig kell megócz alrizni.

4. Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a
személyes  adatok  címzettjei:  A  szememlyes  adatóczkat  az  adatkezelócz  al sales  ems
marketing munkatamrsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartamsamval.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 Az emrintett  kemrelmezheti  az adatkezelócz altócz all  a ra m vócznatkóczzócz m szememlyes adatóczkhóczz
valóczm hóczzzamfemremst, azóczk helyesbímtemsemt, tóczetkezőrlemsemt vagy kezelemsemnek kóczrlamtóczzamsamt, ems

 az emrintettnek jóczga van az adathóczrdóczzhatóczmsamghóczz, tóczvambbam a hóczzzamjamrulams bamrmely
idócz alpóczntban tóczetkezőrtemnócz al visszavócznamsamhóczz.

6. A  személyes  adatokhoz  való  hozzáférést,  azok  törlését,  módosítását,  vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja
érintett kezdeményezni:

- póczstai umtóczn a 7346 Bikal, Ramkóczmczi u. 22. címmen
- e-mail umtjamn az infócz@puchner.hu e-mail címmen, 
- telefócznóczn a +36 72 459 546 szammóczn.

7. Az adatkezelés jogalapja: az emrintett hóczzzamjamrulamsa, 6. cikk (1) bekezdems c) pócznt ems a
fóczgyasztóczmvemdelemrócz all szóczmlóczm 1997. emvi CLV. tóczetkezőrvemny 17/A. § (7) bekezdemse.

8. Tamjemkóczztatjuk, hóczgy 

 a szememlyes adat szóczlgamltatamsa jogi kötelezettségen alapul.

20

mailto:info@puchner.hu


2018. május 3. [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - PUCHNER KASTÉLYSZÁLLÓ****]

 a szerzócz aldems megkóczetkezőtemsemnek előfeltétele a szememlyes adatóczk kezelemse.
 köteles a szememlyes adatóczkat megadni, hóczgy panaszamt kezelni tudjuk.
 az adatszóczlgamltatams elmaradamsa azzal a következménnyel jamr, hóczgy nem tudjuk 

kezelni a hóczzzamnk beemrkezett panaszamt.
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BELSŐ ADATVÉDELEM (ADATLAP)

1. Az adatkezelems jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdems c) póczntja.

2. Az adatkezelems cemlja: az idegenfóczrgalmi adóczmval kapcsóczlatóczs jóczgszabamlyi elócz alímramsóczknak
valóczm megfelelems.

3. Az  adatkezelems  idócz altartama,  az  adatóczk  tóczetkezőrlemsemnek  hatamrideje:  amímg  az  illetemkes
hatóczmsamg  az  adócztt  jóczgszabamlyóczkban  meghatamróczzócztt  kóczetkezőtelezettsemgek  teljesímtemsemt
ellenócz alrizheti, tóczvambbam a szerzócz aldems esetemn hatamrideje – a szammvitelrócz all szóczmlóczm 2000. emvi
C.  tóczetkezőrvemny  169.  §  (2)  bekezdemsemnek  megfelelócz alen  –  az  adócztt  emvet  kóczetkezővetócz  al 7.  emv
december 31-e.  

4. A kezelt adatóczk kóczetkezőre: nemv, e-mail, lakcímm, igazóczlvamny szamm, amllampóczlgamrsamg, szuetkezőletemsi
idócz al, rendszamm, egyemb szememlyes adatóczk. 

5. Az adatóczk megismeremsemre  jóczgóczsult  lehetsemges adatkezelócz alk  szememlye:  A szememlyes
adatóczkat  az  adatkezelócz  al munkatamrsai  kezelhetik,  a  fenti  alapelvek  tiszteletben
tartamsamval.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 Az emrintett  kemrelmezheti  az adatkezelócz altócz all  a ra m vócznatkóczzócz m szememlyes adatóczkhóczz
valóczm hóczzzamfemremst, azóczk helyesbímtemsemt, tóczetkezőrlemsemt vagy kezelemsemnek kóczrlamtóczzamsamt, ems

 az emrintettnek jóczga van az adathóczrdóczzhatóczmsamghóczz, tóczvambbam a hóczzzamjamrulams bamrmely
idócz alpóczntban tóczetkezőrtemnócz al visszavócznamsamhóczz.

9. A  személyes  adatokhoz  való  hozzáférést,  azok  törlését,  módosítását,  vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja
érintett kezdeményezni:

- póczstai umtóczn a 7346 Bikal, Ramkóczmczi u. 22. címmen
- e-mail umtjamn az infócz@puchner.hu e-mail címmen, 
- telefócznóczn a +36 72 459 546 szammóczn.
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KÖZÖSSÉGI OLDALAK

1. Az  adatgyu aljtems  temnye,  a  kezelt  adatóczk  kóczetkezőre:
Facebóczóczk/Góczóczgle+/Twitter/Pinterest/Yóczutube/Instagram stb.  kóczetkezőzóczetkezőssemgi  óczldalakóczn
regisztramlt neve, illetve a felhasznamlóczm nyilvamnóczs próczfilkempe.

2. Az  emrintettek  kóczetkezőre:  Valamennyi  emrintett,  aki  regisztramlt  a
Facebóczóczk/Góczóczgle+/Twitter/Pinterest/Yóczutube/Instagram stb. kóczetkezőzóczetkezőssemgi óczldalakóczn,
ems „lamjkóczlta” a webóczldalt.

3. Az adatgyu aljtems cemlja:  A kóczetkezőzóczetkezőssemgi óczldalakóczn, a webóczldal egyes tartalmi elemeinek,
termemkeinek,  akcióczminak  vagy  magamnak  a  webóczldalnak  a  megóczsztamsa,  illetve
„lamjkóczlamsa”, nempszeru alsímtemse.

4. Az  adatkezelems  idócz altartama,  az  adatóczk  tóczetkezőrlemsemnek  hatamrideje,  az  adatóczk
megismeremsemre  jóczgóczsult  lehetsemges  adatkezelócz alk  szememlye  ems  az  emrintettek
adatkezelemssel  kapcsóczlatóczs  jóczgainak  ismertetemse:  Az  adatóczk  fóczrramsamróczml,  azóczk
kezelemsemrócz all,  illetve az amtadams  móczmdjamróczml,  ems  jóczgalapjamróczml  az  adócztt  kóczetkezőzóczetkezőssemgi  óczldalóczn
tamjemkóczzóczmdhat az emrintett. Az adatkezelems a kóczetkezőzóczetkezőssemgi óczldalakóczn valóczmsul meg, ímgy az
adatkezelems  idócz altartamamra,  móczmdjamra,  illetve  az  adatóczk  tóczetkezőrlemsi  ems  móczmdóczsímtamsi
lehetócz alsemgeire az adócztt kóczetkezőzóczetkezőssemgi óczldal szabamlyóczzamsa vócznatkóczzik.

5. Az  adatkezelems  jóczgalapja:  az  emrintett  óczetkezőnkemntes  hóczzzamjamrulamsa  szememlyes  adatai
kezelemsemhez a kóczetkezőzóczetkezőssemgi óczldalakóczn.
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ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK  

1. Amennyiben az adatkezelócz al szóczlgamltatamsaink igemnybevemtele sóczramn kemrdems meruetkezőlne fel,
esetleg próczblemmamja lenne az emrintettnek, a hócznlapóczn megadócztt móczmdóczkóczn (telefóczn, e-
mail, kóczetkezőzóczetkezőssemgi óczldalak stb.) kapcsóczlatba lemphet az adatkezelócz alvel.

2. Adatkezelócz  al a  beemrkezett  e-maileket,  uetkezőzeneteket,  telefócznóczn,  Facebóczóczk-óczn  stb.
megadócztt  adatóczkat az emrdeklócz aldócz  al nevemvel  ems  e-mail  címmemvel,  valamint mams,  óczetkezőnkemnt
megadócztt  szememlyes  adatamval  egyuetkezőtt,  az  adatkóczetkezőzlemstócz all  szammímtócztt  legfeljebb  2  emv
elteltemvel tóczetkezőrli.

3. E  tamjemkóczztatóczmban  fel  nem  sóczróczlt  adatkezelemsekrócz all  az  adat  felvemtelekóczr  adunk
tamjemkóczztatamst.

4. Kivemteles  hatóczmsamgi  megkeresemsre,  illetócz alleg  jóczgszabamly  felhatalmazamsa  alapjamn  mams
szervek  megkeresemse  esetemn  a  Szóczlgamltatócz m kóczetkezőteles  tamjemkóczztatams  adamsamra,  adatóczk
kóczetkezőzlemsemre, amtadamsamra, illetócz alleg iratóczk rendelkezemsre bóczcsamtamsamra.

5. A Szóczlgamltatóczm ezen esetekben a megkeresócz al remszemre – amennyiben az a póczntóczs cemlt ems
az adatóczk kóczetkezőremt megjelóczetkezőlte – szememlyes adatóczt csak annyit ems óczlyan memrtemkben ad ki,
amely a megkeresems cemljamnak megvalóczmsímtamsamhóczz elengedhetetlenuetkezől szuetkezőksemges.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI  

1. A hozzáférés joga

Ónn  jóczgóczsult  arra,  hóczgy  az  adatkezelócz altócz all  visszajelzemst  kapjóczn  arra  vócznatkóczzóczman,  hóczgy
szememlyes adatainak kezelemse fóczlyamatban van-e, ems  ha ilyen adatkezelems  fóczlyamatban
van, jóczgóczsult arra, hóczgy a szememlyes adatóczkhóczz ems a rendeletben felsóczróczlt infóczrmamcióczmkhóczz
hóczzzamfemremst kapjóczn.

2. A helyesbítéshez való jog

Ónn jóczgóczsult arra, hóczgy kemremsemre az adatkezelócz al indóczkóczlatlan kemsedelem nemlkuetkezől helyesbímtse
az Ónnre vócznatkóczzóczm póczntatlan szememlyes adatóczkat. Figyelembe vemve az adatkezelems cemljamt,
Ónn jóczgóczsult arra, hóczgy kemrje a hiamnyóczs szememlyes adatóczk – egyebek mellett kiegemszímtócz al
nyilatkóczzat umtjamn tóczetkezőrtemnócz al – kiegemszímtemsemt.

3. A törléshez való jog

Ónn jóczgóczsult arra, hóczgy kemremsemre az adatkezelócz al indóczkóczlatlan kemsedelem nemlkuetkezől tóczetkezőróczetkezőlje az
Ónnre  vócznatkóczzócz m szememlyes  adatóczkat,  az  adatkezelócz  al pedig  kóczetkezőteles  arra,  hóczgy  Ónnre
vócznatkóczzócz m szememlyes  adatóczkat  indóczkóczlatlan  kemsedelem  nemlkuetkezől  tóczetkezőróczetkezőlje  meghatamróczzócztt
feltemtelek esetemn.
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4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha  az  adatkezelócz  al nyilvamnóczssamgra  hóczzta  a  szememlyes  adatóczt,  ems  azt  tóczetkezőróczetkezőlni  kóczetkezőteles,  az
elemrhetócz  al technóczlóczmgia  ems  a  megvalóczmsímtams  kóczetkezőltsemgeinek  figyelembevemtelemvel  megteszi  az
emsszeru alen elvamrhatóczm lempemseket – ideemrtve technikai intemzkedemseket – annak emrdekemben,
hóczgy tamjemkóczztassa az adatóczkat kezelócz al adatkezelócz alket, hóczgy Ónn kemrelmezte a szóczmban fóczrgóczm
szememlyes  adatóczkra  mutatócz m linkek  vagy  e  szememlyes  adatóczk  mamsóczlatamnak,  illetve
mamsóczdpemldamnyamnak tóczetkezőrlemsemt.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ónn jóczgóczsult arra, hóczgy kemremsemre az adatkezelócz  al kóczrlamtóczzza az adatkezelemst, ha az alambbi
feltemtelek valamelyike teljesuetkezől:

 Ónn  vitatja  a  szememlyes  adatóczk  póczntóczssamgamt,  ez  esetben  a  kóczrlamtóczzams  arra  az
idócz altartamra vócznatkóczzik,  amely lehetócz alve m teszi,  hóczgy az adatkezelócz  al ellenócz alrizze a
szememlyes adatóczk póczntóczssamgamt; 

 az adatkezelems jóczgellenes, ems Ónn ellenzi az adatóczk tóczetkezőrlemsemt, ems ehelyett kemri azóczk
felhasznamlamsamnak kóczrlamtóczzamsamt; 

 az adatkezelócz alnek mamr nincs szuetkezőksemge a szememlyes adatóczkra adatkezelems cemljambóczml,
de  Ónn  igemnyli  azóczkat  jóczgi  igemnyek  elócz alterjesztemsemhez,  emrvemnyesímtemsemhez  vagy
vemdelmemhez; 

 Ónn tiltakóczzócztt az adatkezelems ellen; ez esetben a kóczrlamtóczzams arra az idócz altartamra
vócznatkóczzik,  amímg  megamllapímtamsra  nem  keruetkezől,  hóczgy  az  adatkezelócz  al jóczgóczs  indóczkai
elsócz albbsemget emlveznek-e Ónn jóczgóczs indóczkaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Ónn jóczgóczsult arra, hóczgy az Ónnre vócznatkóczzóczm, amltala egy adatkezelócz al rendelkezemsemre bóczcsamtócztt
szememlyes  adatóczkat  tagóczlt,  szemles  kóczetkezőrben  hasznamlt,  gemppel  óczlvashatócz m fóczrmamtumban
megkapja,  tóczvambba m jóczgóczsult  arra,  hóczgy  ezeket  az  adatóczkat  egy  mamsik  adatkezelócz alnek
tóczvambbímtsa  anemlkuetkezől,  hóczgy  ezt  akadamlyóczzna m az  az  adatkezelócz al,  amelynek  a  szememlyes
adatóczkat a rendelkezemsemre bóczcsamtócztta (...)

7. A tiltakozáshoz való jog 

Ónn  jóczgóczsult  arra,  hóczgy  a  sajamt  helyzetemvel  kapcsóczlatóczs  óczkóczkbóczml  bamrmikóczr  tiltakóczzzóczn
szememlyes adatainak a (...) kezelemse ellen, ideemrtve az emlímtett rendelkezemseken alapulóczm
próczfilalkócztamst is. 

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a szememlyes adatóczk kezelemse kóczetkezőzvetlen uetkezőzletszerzems emrdekemben tóczetkezőrtemnik, Ónn jóczgóczsult
arra,  hóczgy  bamrmikóczr  tiltakóczzzóczn  a  ra m vócznatkóczzócz m szememlyes  adatóczk  e  cemlbóczml  tóczetkezőrtemnócz al
kezelemse ellen, ideemrtve a próczfilalkócztamst is,  amennyiben az a kóczetkezőzvetlen uetkezőzletszerzemshez
kapcsóczlóczmdik.  Ha  Ónn  tiltakóczzik  a  szememlyes  adatóczk  kóczetkezőzvetlen  uetkezőzletszerzems  emrdekemben
tóczetkezőrtemnócz  al kezelemse  ellen,  akkóczr  a  szememlyes  adatóczk  a  tóczvambbiakban  e  cemlbóczml  nem
kezelhetócz alk.
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9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ónn jóczgóczsult arra, hóczgy ne terjedjen ki ram az óczlyan, kizamróczmlag autóczmatizamlt adatkezelemsen –
ideemrtve a próczfilalkócztamst is  – alapulócz m dóczetkezőntems  hatamlya,  amely ra m nemzve jóczghatamssal jamrna
vagy ócz alt hasócznlóczmkemppen jelentócz als memrtemkben emrintenem.
Az elócz alzócz al bekezdems nem alkalmazandóczm abban az esetben, ha a dóczetkezőntems:

 Ónn  ems  az  adatkezelócz  al kóczetkezőzóczetkezőtti  szerzócz aldems  megkóczetkezőtemse  vagy  teljesímtemse  emrdekemben
szuetkezőksemges;

 meghóczzatalamt az adatkezelócz alre alkalmazandóczm óczlyan unióczms vagy tagamllami jóczg teszi
lehetócz alvem,  amely  Ónn  jóczgainak  ems  szabadsamgainak,  valamint  jóczgóczs  emrdekeinek
vemdelmemt szóczlgamlóczm megfelelócz al intemzkedemseket is megamllapímt; vagy

 Ónn kifejezett hóczzzamjamrulamsamn alapul.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ  

Az  adatkezelócz  al indóczkóczlatlan  kemsedelem  nemlkuetkezől,  de  mindenfemlekemppen  a  kemrelem
beemrkezemsemtócz all  szammímtócztt  1 hónapon  belül tamjemkóczztatja  Ónnt  a  fenti  kemrelmek  nyóczmamn
hóczzócztt intemzkedemsekrócz all. 

Szuetkezőksemg esetemn ez 2 hónappal meghosszabbítható. A hatamridócz al meghóczsszabbímtamsamróczml az
adatkezelócz  al a kemsedelem óczkainak megjelóczetkezőlemsemvel a kemrelem kemzhezvemtelemtócz all  szammímtócztt  1
hónapon belül tamjemkóczztatja Ónnt. 

Ha az adatkezelócz al nem tesz intemzkedemseket Ónn kemrelme nyóczmamn,  késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt
az intézkedés elmaradásának okairól,  valamint arróczml,  hóczgy Ónn panaszt nyumjthat be
valamely feluetkezőgyeleti hatóczmsamgnaml, ems emlhet bímróczmsamgi jóczgóczrvóczslati jóczgamval.
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AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA  

Az adatkezelócz al ems az adatfeldóczlgóczzóczm a tudóczmamny ems technóczlóczmgia amllamsa ems a megvalóczmsímtams
kóczetkezőltsemgei,  tóczvambba m az  adatkezelems  jellege,  hatóczmkóczetkezőre,  kóczetkezőruetkezőlmemnyei  ems  cemljai,  valamint  a
termemszetes  szememlyek  jóczgaira  ems  szabadsamgaira  jelentett,  vamltóczzócz m valóczmszímnu alsemgu  al ems
sumlyóczssamgu m kóczckamzat  figyelembevemtelemvel  megfelelócz  al technikai  ems  szervezemsi
intemzkedemseket  hajt  vemgre  annak  emrdekemben,  hóczgy  a  kóczckamzat  memrtemkemnek  megfelelócz al
szintu al adatbiztócznsamgóczt garantamlja, ideemrtve, tóczetkezőbbek kóczetkezőzóczetkezőtt, adócztt esetben:

a) a szememlyes adatóczk amlnevesímtemsemt ems titkóczsímtamsamt;

b) a szememlyes adatóczk kezelemsemre hasznamlt rendszerek ems szóczlgamltatamsóczk fóczlyamatóczs
bizalmas jellegemnek biztóczsímtamsamt,  integritamsamt,  rendelkezemsre  amllamsamt  ems  ellenamllóczm
kempessemgemt;

c) fizikai vagy mu alszaki incidens esetemn az arra valócz m kempessemget, hóczgy a szememlyes
adatóczkhóczz valóczm hóczzzamfemremst ems az adatóczk rendelkezemsre amllamsamt kellócz al idócz alben vissza
lehet amllímtani;

d) az  adatkezelems  biztócznsamgamnak  garantamlamsamra  hóczzócztt  technikai  ems  szervezemsi
intemzkedemsek  hatemkócznysamgamnak  rendszeres  tesztelemsemre,  felmemremsemre  ems
emrtemkelemsemre szóczlgamlóczm eljamramst.

Az adatkezelő konkrét adatbiztonsági intézkedései:

A  szamllóczda  a  wINNmaxX  1.42  frócznt  óczffice  szóczfvert  hasznamlja  a  vendemgfóczrgalóczm,  a
statisztikai szóczlgamltatamsóczsk, valamint a szammlamzamssal kapcsóczlatóczs feladatóczk ellamtamsamra. A
szóczftver rendszergazdamja a Hócztel-Infóczrmatika Kft 1145 Budapest, Mexikóczmi umt 62. Tel.: +36
30 9219 910.

A szememlyes adatóczk vemdelmemt a kóczetkezővetkezócz al intemzkedemsek biztóczsímtjamk:
1. A  frócznt  óczffice  rendszer  adatbamzisamhóczz  a  hócztel  uetkezőgyvezetócz alje  ems  a  frócznt  óczffice

menedzser rendelkezik hóczzzamfemremsi jóczgóczsultsamggal.
2. A  rendszerbe  csak  ellenócz alrzóczetkezőtt  ems  hiteles  adatóczk  keruetkezőlhetnek  be,  amelyek

vamltóczzatlansamga igazóczlhatóczm.
3. Az adatóczkhóczz valócz m  jóczgóczsulatlan hóczzzamfemrems  ems  a jóczgóczsulatlan adatbevitel  elleni

vemdelem biztóczsímtócztt.
4. Annak ellenócz alrzemse ems megamllapímthatóczmsamga, hóczgy a szememlyes adatóczt ki, mikóczr vitte

be a rendszerbe, idócz alkóczetkezőzben móczmdóczstócztt-e a tartalmamn.
5. A  telepímtett  szammitamstechnikai  rendszerek  uetkezőzemzavar  esetemn  tóczetkezőrtemnócz al

helyreamllímtamsa, az adatbamzisóczk biztóczsímtamsa.
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AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL  

Ha  az  adatvemdelmi  incidens  valóczmszímnu alsímthetócz alen  magas  kóczckamzattal  jamr  a  termemszetes
szememlyek jóczgaira ems szabadsamgaira nemzve, az adatkezelócz al indóczkóczlatlan kemsedelem nemlkuetkezől
tamjemkóczztatja az emrintettet az adatvemdelmi incidensrócz all.

Az emrintett remszemre adócztt tamjemkóczztatamsban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvemdelmi incidens jellegemt, ems kóczetkezőzóczetkezőlni kell az adatvemdelmi tisztviselócz  al vagy a tóczvambbi
tamjemkóczztatamst  nyumjtócz m egyemb  kapcsóczlattartócz m nevemt  ems  elemrhetócz alsemgeit;  ismertetni  kell  az
adatvemdelmi incidensbócz all  eredócz al,  valóczmszímnu alsímthetócz  al kóczetkezővetkezmemnyeket;  ismertetni  kell  az
adatkezelócz al amltal az adatvemdelmi incidens óczrvóczslamsamra tett vagy tervezett intemzkedemseket,
beleemrtve  adócztt  esetben  az  adatvemdelmi  incidensbócz all  eredócz  al esetleges  hamtramnyóczs
kóczetkezővetkezmemnyek enyhímtemsemt cemlzóczm intemzkedemseket.

Az emrintettet nem kell tamjemkóczztatni, ha a kóczetkezővetkezócz al feltemtelek bamrmelyike teljesuetkezől:
 az  adatkezelócz  al megfelelő  technikai  és  szervezési  védelmi  intézkedéseket

hajtott végre, ems ezeket az intemzkedemseket az adatvemdelmi incidens amltal emrintett
adatóczk  tekintetemben  alkalmaztamk,  kuetkezőlóczetkezőnóczetkezősen  azóczkat  az  intemzkedemseket  –  mint
pemldamul  a  titkóczsímtams  alkalmazamsa  –,  amelyek  a  szememlyes  adatóczkhóczz  valóczm
hóczzzamfemremsre fel nem jóczgóczsímtócztt szememlyek szammamra  értelmezhetetlenné teszik
az adatokat;

 az adatkezelócz  al az  adatvemdelmi incidenst  kóczetkezővetócz alen óczlyan tóczvambbi  intemzkedemseket
tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,
magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 a tamjemkóczztatams  aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.  Ilyen esetekben az
emrintetteket nyilvamnóczsan kóczetkezőzzemtett infóczrmamcióczmk umtjamn kell tamjemkóczztatni, vagy óczlyan
hasócznlóczm intemzkedemst kell hóczzni, amely biztóczsímtja az emrintettek hasócznlóczman hatemkóczny
tamjemkóczztatamsamt.

Ha  az  adatkezelócz  al memg  nem  emrtesímtette  az  emrintettet  az  adatvemdelmi  incidensrócz all,  a
feluetkezőgyeleti hatóczmsamg, miutamn memrlegelte, hóczgy az adatvemdelmi incidens valóczmszímnu alsímthetócz alen
magas kóczckamzattal jamr-e, elrendelheti az emrintett tamjemkóczztatamsamt.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK  

Az adatvemdelmi incidenst az adatkezelócz al indóczkóczlatlan kemsedelem nemlkuetkezől, ems ha lehetsemges,
legkemsócz albb 72 óczmramval azutamn, hóczgy az adatvemdelmi incidens a tudóczmamsamra jutócztt, bejelenti
az 55. cikk alapjamn illetemkes feluetkezőgyeleti hatóczmsamgnak, kivemve, ha az adatvemdelmi incidens
valóczmszímnu alsímthetócz alen  nem  jamr  kóczckamzattal  a  termemszetes  szememlyek  jóczgaira  ems
szabadsamgaira nemzve. Ha a bejelentems nem tóczetkezőrtemnik meg 72 óczmramn beluetkezől,  mellemkelni kell
hóczzzam a kemsedelem igazóczlamsamra szóczlgamlóczm indóczkóczkat is.
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PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG  

Az  adatkezelócz  al esetleges  jóczgsemrtemse  ellen  panasszal  a  Nemzeti  Adatvemdelmi  ems
Infóczrmamcióczmszabadsamg Hatóczmsamgnaml lehet emlni: 

Nemzeti Adatvemdelmi ems Infóczrmamcióczmszabadsamg Hatóczmsamg
1125 Budapest, Szilamgyi Erzsembet fasóczr 22/C.
Levelezemsi címm: 1530 Budapest, Póczstafióczmk: 5.
Telefóczn: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszóczlgalat@naih.hu
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ZÁRSZÓ  

A tamjemkóczztatóczm elkemszímtemse sóczramn figyelemmel vóczltunk az alambbi jóczgszabamlyóczkra: 

- A  termemszetes  szememlyeknek  a  szememlyes  adatóczk  kezelemse  tekintetemben  tóczetkezőrtemnócz al
vemdelmemrócz all  ems az ilyen adatóczk szabad amramlamsamróczml,  valamint a 95/46/EK rendelet
hatamlyóczn  kímvuetkezől  helyezemsemrócz all  (amltalamnóczs  adatvemdelmi  rendelet) AZ  EURÓPPAI
PARLAMENT EPS A TANAPCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. amprilis 27.)

- 2011.  emvi  CXII.  tóczetkezőrvemny  –  az  infóczrmamcióczms  óczetkezőnrendelkezemsi  jóczgróczml  ems  az
infóczrmamcióczmszabadsamgróczml (a tóczvambbiakban: Infócztv.)

- 2001. emvi CVIII. tóczetkezőrvemny – az elektrócznikus kereskedelmi szóczlgamltatamsóczk, valamint az
infóczrmamcióczms tamrsadalóczmmal óczetkezősszefuetkezőggócz al szóczlgamltatamsóczk egyes kemrdemseirócz all (fócz alkempp a
13/A. §-a)

- 2008. emvi XLVII. tóczetkezőrvemny – a fóczgyasztóczmkkal szembeni tisztessemgtelen kereskedelmi
gyakóczrlat tilalmamróczml;

- 2008. emvi XLVIII. tóczetkezőrvemny – a gazdasamgi reklammtevemkenysemg alapvetócz al feltemteleirócz all ems
egyes kóczrlamtairóczml (kuetkezőlóczetkezőnóczetkezősen a 6.§-a)

- 2005. emvi XC. tóczetkezőrvemny az elektrócznikus infóczrmamcióczmszabadsamgróczml
- 2003. emvi C. tóczetkezőrvemny az elektrócznikus hímrkóczetkezőzlemsrócz all (kifejezetten a 155.§-a)
- 16/2011.  sz.  vemlememny  a  viselkedemsalapu m ócznline  reklamm  bevamlt  gyakóczrlatamra

vócznatkóczzóczm EASA/IAB-ajamnlamsróczml
- A  Nemzeti  Adatvemdelmi  ems  Infóczrmamcióczmszabadsamg  Hatóczmsamg  ajamnlamsa  az  elócz alzetes

tamjemkóczztatams adatvemdelmi kóczetkezővetelmemnyeirócz all
- Az Euróczmpai Parlament ems a Tanamcs (EU) 2016/679 rendelete (2016. amprilis 27.) a

termemszetes  szememlyeknek  a  szememlyes  adatóczk  kezelemse  tekintetemben  tóczetkezőrtemnócz al
vemdelmemrócz all  ems az ilyen adatóczk szabad amramlamsamróczml,  valamint a 95/46/EK rendelet
hatamlyóczn kímvuetkezől helyezemsemrócz all
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