Adatkezelési tájékoztató
A Kövesdán Consulting Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2234 Maglód,
Gábor Áron u. 38.; Cégjegyzékszám: 13-09-143165; adószám: 23082878-2-13; adatkezelés
nyilvántartási szám: ……………………; e-mail: info@kovesdan.com) mint adatkezelő (a
továbbiakban ’adatkezelő’) a partnerei által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
bizalmasan kezeli, és megtesz minden szükséges intézkedést az adatok biztonsága érdekében.
A személyes adatot kezelése minden esetben vagy az érintett önkéntes hozzájárulásán, vagy
kifejezett jogszabályi felhatalmazáson alapul, és meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében történik. Csak olyan személyes adatot kezelünk – a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig – amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
Az adatkezelés célja: a partnerek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése,
kapcsolattartás, hírlevelek küldése, személyre szabott szolgáltatások nyújtása és direkt marketing
célú megkeresés.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, cégnév, pozíció.
Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, azzal hogy az adatkezelő
egyetlen szolgáltatását sem igénybevevő partnerek esetében az adat megadásától számított 2
év, az adatkezelő szolgáltatását igénybevevő partnerek esetén az utolsó szolgáltatás
igénybevételétől számított 3 év, számviteli bizonylatok esetében 8 év, az adókötelezettségek
teljesítéséhez szükséges adatok esetében 5 év.
A direkt marketing üzenetek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy
módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
•

postai úton: Kövesdán Consulting Kft. 2234 Maglód, Gábor Áron u. 38.

•

e-mail úton: info@kovesdan.com, monika.puchinger@kovesdan.com ,

Amennyiben

szolgáltatásaink

igénybevétele

során kérdése,

problémája van,

a

jelen

tájékoztatóban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor külön tájékoztatást
nyújtunk.
Az adatkezeléssel érintett személy bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével
– törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve központi elérhetőségeinken
keresztül.

Az érintett kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról
és címzettjéről. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30
napon belül – az érintett erre irányuló kérelme esetén – írásban adjuk meg a tájékoztatást. A
tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre
vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben
fennaratjuk a költségtérítés megállapításának jogát.
A személyes adatot helyesbítjük, amennyiben az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak
megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. A személyes adatot zároljuk, amennyiben az
érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés
sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig
fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A személyes adatot töröljük, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy
téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja
ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt, továbbá ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elrendelte. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az
adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha


a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;



a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;



törvényben meghatározott egyéb esetben.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgáljuk, és a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben a tiltakozás
megalapozottságát állapítjuk meg, úgy az adatkezelést megszüntetjük, és az adatokat zároljuk.
Amennyiben a meghozott döntésünkkel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30
napon belül – bírósághoz fordulhat.
Felhívjuk a partnerek figyelmét, hogy az érintett adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény
rendelte el.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, valamint az adatkezelésünkkel
kapcsolatosan jogorvoslattal, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; honlap: http://www.naih.hu;
telefon: +36-1/ 391-1400; telefax: +36-1/ 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.
Fenntartjuk annak jogát, hogy a jelen tájékoztató bármikor megváltoztatassuk, összhangban a
mindenkori vonatkozó jogszabályi rendelkezéssekkel, és akként, hogy a változásokról előzetesen
értesítjük partnereinket.
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1.
A Kövesdán Consulting Kft. nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán
kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a honlap
használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az
információtovábbítási késedelemből adódó, vírusok által okozott, szoftverhibából, internetes
hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal, vagy rendszerhibából adódó
károkért.
Honlapunkon lehetőség van más honlapokra történő átkattintásra közvetlen linkeken keresztül.
Ezekre történő ugráskor a felhasználó átkerül más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a
személyes adatok kezelésére a Kövesdán Consulting Kft.-nek nincs befolyása. A Kövesdán
Consulting Kft..-t semmilyen felelősség nem terheli a kapcsolódó honlapokon közzétett
információk és adatok tekintetében.
2.
A Kövesdán Consulting Kft. megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő
információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban
szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.
3.
A honlapunkon keresztül valamely szolgáltatásunkra, rendezvényünkre, programunkra
vonatkozó jelentkezés lehetősége nem minősül szerződéskötési ajánlatnak, az a Kövesdán
Consulting Kft. részéről ajánlati kötöttséget nem keletkezetett.
4.
A Kövesdán Consulting Kft. honlapja szerzői jogvédelem alá tartozik. A honlapon
megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és
mértékben kizárólag előzetes írásbeli engedélyünk alapján lehet bármilyen módon felhasználni,
kinyomtatni, reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen
egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.
5.
Partnereink a honlap használatával tudomásul veszik és elfogadják a jelen szabályzatban
foglalt valamennyi feltételt.

