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Tájékoztató célja

Megfelelve 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
előírásainak (továbbiakban: Rendelet) – adunk tájékoztatást az Eagle Industry Hungary Kft. tevékenysége során
történő adatkezelésekről.

Adatkezelő elkötelezett amellett, hogy a személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az európai parlament és a tanács
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseivel összhangban kezelje.

Adatkezelő adatai
- PK-Tech Hungary Kft.
- Címe: 2800 Tatabánya, Farkastó út 82.
- Telefon/e-mail: info@pk-tech.hu
- Adatkezeléssel kapcsolatban illetékes:  Pócz János

Adatkezelés fogalmak
- Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ;

azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosító- Például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több
tényező alapján azonosítható;

- „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy
egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,
illetve megsemmisítés;

- „Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából;

- „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az
adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

- Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

- „Az Ön hozzájárulása”: az Ön akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Ön nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

- „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi
szervek, amelyek egy 2016.5.4. L 119/33 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU egyedi vizsgálat keretében az
uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

- „Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik
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az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást
kaptak;

- „Profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a
személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére,
különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes
preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz
kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

- „Nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján
hozzáférhető;

- „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

-

Az adatkezelés jogszerűsége:

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a

szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt

szükséges;
- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében

végzett feladat végrehajtásához szükséges;
- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve,

ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek

Adatkezelő tevékenysége során történő adatkezelések

- Weboldalon történő kapcsolatfelvétel (kapcsolati űrlap):
o Érintettek köre: érdeklődők
o Adatok forrása: beküldött kapcsolatfelvétel
o Adatkezelés címzettjei (az adatok megismerésére jogosultak): Pócz János
o Harmadik országba történik-e adattovábbítás? Nem

- Hírlevél feliratkozás:
o Érintettek köre: érdeklődők
o Adatok forrása: megadott email cím
o Adatkezelés címzettjei (az adatok megismerésére jogosultak): Pócz János
o Harmadik országba történik-e adattovábbítás? Nem

- Üzleti kapcsolatok (szolgáltatói, beszállítói szerződések és együttműködés)
o Érintettek köre: ügyfelek
o Adatok forrása: megadott üzleti adatok
o Adatkezelés címzettjei (az adatok megismerésére jogosultak): A szerződésben megjelölt személyek
o Harmadik országba történik-e adattovábbítás? Nem

- Munkafolyamatok dokumentálása (a tevékenység ellátása során történő belső adatkezelések)
o Érintettek köre: ügyfelek
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o Adatok forrása: szerződésben foglalt adatok
o Adatkezelés címzettjei (az adatok megismerésére jogosultak): Pócz János
o Harmadik országba történik-e adattovábbítás? Nem

- Munkaerő toborzás:
o Érintettek köre: hirdetésre jelentkezők
o Adatok forrása: email
o Adatkezelés címzettjei (az adatok megismerésére jogosultak: Pócz János
o Harmadik országba történik-e adattovábbítás? Nem

- Foglalkoztatás, munkaviszony:
o Érintettek köre: munkavállalók
o Adatok forrása: munkaszerződésben foglalt adatok
o Adatkezelés címzettjei (az adatok megismerésére jogosultak): Pócz János
o Harmadik országba történik-e adattovábbítás? Nem

- Pénzügyi, számviteli folyamatok:
o Érintettek köre: Adatkezelő alkalmazottai, partnerei, vevői, beszállítói
o Adatkezelés címzettjei (az adatok megismerésére jogosultak): Pócz János
o Harmadik országba történik-e adattovábbítás? Nem

Adatkezelés célja Kezelt adatok köre Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés határideje

Weboldalon
történő
kapcsolatfelvétel

név, e-mail cím,
telefonszám

Érintett
hozzájárulása

6 hónap

Hírlevél
feliratkozás

név, e-mail cím, ?? Érintett
hozzájárulása

leiratkozásig

Üzleti, hivatali
kapcsolatok
fenntartása

név, e-mail cím,
telefonszám

Felek közötti
szerződés, államilag
előírt kommunikáció

12 hónap

Munkafolyamatok
dokumentálása
Munkaerő
toborzás:

pályázati adatok (név,
végzettség, szakmai
tapasztalat, kontakt adatok)

Felek közötti
szerződés
(munkaszerződés)
teljesítése

6 hónap

Foglalkoztatás,
munkaviszony;

munkaalkalmasság
elbírálásához,
bejelentéshez,
kapcsolattartáshoz,
bérelszámoláshoz
jogszabályok által előírt
adatok

Felek közötti
szerződés
(munkaszerződés)
teljesítése

bérelszámolás adatai a Felek közötti
jogérvényesítéshez: 3 év;
adóelszámolással kapcsolatos adatok:
vonatkozó adóbevallás éve+5 év;
nyugdíj megállapításához szükséges adatok:
az érintettre irányadó nyugdíjkorhatár éve+5
év
egyéb a munkaviszony során keletkezett
dokumentum: munkaviszony vége +3év,

Számviteli
folyamatok

név, cím, bankszámlaszám,
cím, egyéb, az adott
tranzakcióhoz szükséges
adat

Jogszabálynak való
megfelelés

Számviteli törvényben meghatározottak
szerint

Adattovábbítás speciális esetei - Jogi kötelezettség fennállásakor:

Szükség esetén az Adatkezelő rendelkezésre bocsáthat adatokat, ha:

- az szükséges valamely jogilag kötelező erejű kéréshez (pl. felügyeleti szerv általi ellenőrzés /munkaügyi-,
munkavédelmi-, adóellenőrzés, könyvvizsgálat/, hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés), mikor
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harmadik személyek számára hozzáférhetővé kell tenni az Érintett elérhető személyes adatait, illetve az
Adatkezelő ellen indított jogi eljárásra történő válaszadáshoz;

- azzal jogellenesen elkövetett vagy feltételezhetően jogellenesen elkövetett cselekményeket – például
csalást – akadályoz meg, vagy járul hozzá a felderítéséhez vagy büntetőeljárás során működik együtt;

- azzal egyéb károkat tud megelőzni;
- azzal jogait, követeléseit tudja érvényesíteni (pl. jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy

ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, tevékenységének veszélyeztetése).

Adatfeldolgozók (felsorolás: név, cím, weboldal, e-mail cím)
- Könyvelés, bérszámfejtés: K&K Tudatos Könyvelés Kft. 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 47-49. B. épület 1.

emelet 16.  E-mail: info@tudatos-konyveles.hu, weboldal: www.tudatos-konyveles.hu
- Munkavédelmi megbízott:
- Üzemorvos:
- Informatikai szolgáltató: DiMA.hu Kft., székhely: 4032 Debrecen, Békéssy Béla u. 9. C. épület, 3. emelet 10.

ajtó Email: info@dima.hu weboldal: https://www.dima.hu/
-
- Webhosting, tárhely szolgáltató: DiMA.hu Kft., székhely: 4032 Debrecen, Békéssy Béla u. 9. C. épület, 3.

emelet 10. ajtó Email: info@dima.hu weboldal: https://www.dima.hu/
- Marketing partner: Pócz-Héjja Nóra Aurélia EV. 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca 4. Email:

hello@hejjanora.hu weboldal: https://hejjanora.hu/

Adatok védelmére tett intézkedések, alkalmazott technológiák:
Adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, megfelelő eljárási szabályokat alakít ki
annak érdekében, hogy az adatkezelés teljes folyamata során biztosítsa a személyes adatok biztonságát.
Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és
üzemelteti, hogy a kezelt adat:

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
- változatlansága igazolható (adatintegritás);
- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés,
megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen

- az informatikai rendszereket és eszközöket vírusvédelemmel látja el és tűzfallal védi;
- kizárólag jogtiszta szoftvereket alkalmaz
- rendszeres adatmentéssel gondoskodik az adatok megőrzéséről
- az elektronikus és papír alapú adatkezelés során biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten,

ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása
érdekében erre szükségük van,

- a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel
gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt;

- az esetleges adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó
tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst a
Rendelet előírásainak megfelelően bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak,
kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira
és szabadságaira nézve.
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Adatkezelő által működtetett weboldal

www.konyhaielszivotisztitas.hu

Sütik kezelése:

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak

webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.

A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az

Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.

Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a

felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó
böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak
kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a

felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést,

értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a

weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek

felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

● - Ideiglenes „sütik”, melyek addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja weboldalt.
● - Állandó „sütik”, melyek webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az

eszközén maradnak, amíg azokat Ön nem törli.
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● - Harmadik féltől származó „sütik”, melyeket harmadik fél helyez el az Ön böngészőjében (pl. Google
Analitika). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőjében elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal
használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat.

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek
elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a
látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által
kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az
adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a

honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a

választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által

végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott

tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön

megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak
nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési
szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt
adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy
nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési

előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása

néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a

felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre

szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik”

felhasználására:

● - A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése.
● - A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok.
● - Az ön által kért esetben a bejelentkezés megjegyzése (maradjon bejelentkezve).
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● - Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search
funkciók).

● - Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a
felhasználó részére adott weboldalon.

● - A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése.
● - Geotargeting

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem
tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat
a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket”
folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza
küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt
információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést
kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon

engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni.

Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az

eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt,

valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

● - A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.
Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. használja keresője “Segítség”
menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak módosításához:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

● - Az anonim Google Analitika „sütik” kikapcsolásához egy úgynevezett „Google Analytics plug-in”-t
(kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a honlap az Önre vonatkozó
információkat küldjön a Google Analitikának. Ezzel kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken
talál:

Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Description of Cookies

All About Cookies
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Facebook cookies

Érintett jogai
A személyes adat tulajdonosainak jogai*:

- Hozzáférési jog: bármely adat tulajdonosa bármikor jogosult információt kérni az általunk tárolt személyes
adatairól, azok kezelésének részleteiről.

- Helyesbítés joga: bármely adat tulajdonosának jogában áll személyes adatai helyesbítését kérni, ha azok
helytelenek vagy pontatlanok.

- Törléshez való jog: bármely adat tulajdonosának bármikor joga van az általunk feldolgozott személyes
adatai törléséhez. Ez a jogosultság nem vonatkozik olyan adatkezelésekre, amik nem az Érintett
hozzájárulásán alapulnak (pl. törvényi előírások). A Felhasználó a személyes adatok indokolatlan és
késedelem nélküli törlését kérheti –írásban, elektronikus levél megküldésével -, ha

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

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

o az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;

o a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
o a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
o a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával

kapcsolatosan került sor.

Adatkezelő nem törli azokat az adatokat, melyek tárolására jogszabályi előírás miatt köteles

- Adathordozhatósághoz való jog: bármely adat tulajdonosának bármikor jogában áll kérni, hogy tárolt
adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban (pl. PDF vagy Word) átadjuk
neki, vagy egy általa megnevezett harmadik félnek.

- Tiltakozás joga: bármely adat tulajdonosa jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
tiltakozzon az adatkezelés ellen az alábbi esetekben:

o az adatkezelés közérdekű, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy

o az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,

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.

- Visszavonás joga: bármely adat tulajdonosa jogosult arra, hogy hozzájárulását visszavonja. A visszavonás
nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

- Panasztétel joga: bármely adat tulajdonosának bármikor jogában áll panasszal élni felénk, vagy az illetékes
szervek felé, amennyiben megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más
adatvédelmi jogszabályt.

*Fenti jogok érvényesítésének részletei a GDPR III. szakasz 12-22 cikkeiben olvashatók.

Adatainak kezeléséről kérhet tájékoztatást, kérheti adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását az adatkezelés
korlátozását, illetve az adatkezeléssel szemben Adatkezelő felé tiltakozással élhet. E-mailen: info@pk-tech.hu vagy
postai úton: PK-Tech Hungary Kft. 2800 Tatabánya, Farkastó út 82.
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Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül,
közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha az Érintett kérelmét
jogosnak találja, haladéktalanul intézkedik az adatkezelésre vonatkozó kérésnek megfelelően.

Ha az Érintett nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári
bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz () fordulhat.

Panasz jelzése, jogorvoslat kérése

Megköszönjük, ha panaszával első lépésben hozzánk fordul. Minden kérdése, kérése során számíthat
együttműködésünkre.

Amennyiben úgy érzi, megsértettük jogait, jogorvoslati lehetőségért/panasszal a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat és panaszt tehet.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság, Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.Tel.: +36 (1) 391-1400, Honlap: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html,
www.naih.hu/kapcsolat.html

Bíróság, ügyészség és más hatóságok, felügyeleti szervek (pl.: NAIH) tájékoztatás adása, adatok közlése, vagy iratok
rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik cégünket. Ilyen esetekben nem tagadhatjuk meg az
adatszolgáltatást, de csak akkor és olyan mértékben adunk ki adatokat, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatai kezelésével szemben tiltakozással, igénnyel élhet. E-mailen: info@pk-tech.hu vagy postai úton: PK-Tech
Hungary Kft. 2800 Tatabánya, Farkastó út 82.

Frissítve: 2021. szeptember. 14
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