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Adatvédelmi tájékoztató
A
https://konraddaruzas.com
honlap
(a
továbbiakban:
weboldal)
üzemeltetője a KONRÁD DARU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 2141 Csömör, Major utca 0184 hrsz.,
cégjegyzékszám: 13 09 107108, adószám: 13679451-2-13, képv.: Konrád Gábor
ügyvezető önállóan, a továbbiakban: KONRÁD DARU).
A jelen Adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek szerint Konrád Gábor e.v.
(székhely: 2141, Csömör Major u. 31. / hrsz.:0184, a továbbiakban: Konrád
Gábor e.v.), valamint a KONRÁD DARU közös adatkezelőnek minősülnek,
és közös adatkezelésük tekintetében jelen Adatvédelmi tájékoztatót,
mint közös szabályzatot alkotják.
Jelen Adatvédelmi tájékoztató a KONRÁD DARU által üzemeltetett weboldal
látogatóira, illetve a KONRÁD DARU-val – továbbá a jelen Adatvédelmi
tájékoztatóban meghatározottak szerint Konrád Gábor e.v.-val - a weboldalon
keresztül kapcsolatot felvevő, a weboldalon keresztül ajánlatot kérő személyekre
vonatkozik (a továbbiakban: Látogató vagy Érintett).
Annak érdekében, hogy a KONRÁD DARU, illetve Konrád Gábor e.v. az Érintett
részére teljeskörű és megalapozott ajánlatot tudjon adni, a KONRÁD DARU,
Konrád Gábor e.v., és a KONRÁD DARU, valamint Konrád Gábor e.v.
alkalmazottai is jogosultak kezelni az adatokat a jelen Adatvédelmi tájékoztató
alapján, az abban foglalt szabályok és adatkezelési elvek maradéktalan
betartásával.
Mind a KONRÁD DARU, mind Konrád Gábor e.v. a jelen
Adatkezelési tájékoztatót magára nézve teljeskörűen irányadónak fogadja el.
Ahol a jelen Adatkezelési tájékoztató adatkezelő(ke)t/Adatkezelő(ke)t említ, azon
a KONRÁD DARU-t és Konrád Gábor e.v.-t is említeni kell, és a jelen Adatkezelési
szabályzatban az Adatkezelőre irányadó szabályok a KONRÁD DARU-ra és
Konrád Gábor e.v.-ra is maradéktalanul vonatkoznak.
A közös adatkezelés oka, hogy az ajánlatok alapján létrejövő megbízások
elvégzésére használt járműpark nagyobbik része (és önmagában a KONRÁD
DARU telephelye is) Konrád Gábor EV tulajdona, így megállapodás alapján a
teljesítés adott esetben a Konrád Gábor EV birtokában lévő járművel is történhet.
A KONRÁD DARU a teljesség kedvéért rögzíti továbbá, hogy Konrád Gábor e.v.
magánszemélyként a KONRÁD DARU ügyvezetője is.
Az Érintettek mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel
szemben gyakorolhatják a jogszabályban és a jelen Adatkezelési tájékoztatóban
meghatározott jogaikat.
A KONRÁD DARU és a Konrád Gábor EV együttesen rögzítik, hogy figyelemmel az
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének 26. cikkére közöttük a
mai napon a közös adatkezelés vonatkozásában megállapodás jött létre,
amelynek alapján a jelen közös adatvédelmi tájékoztatót bocsátják ki.
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A
fentieknek
megfelelően
Adatkezelők
ezúton
informálják
a
https://konraddaruzas.com weboldalra látogatókat a weboldalon keresztül
rendelkezésre bocsátott, illetve tudomásukra jutott adatok kezelése körében
követett elveikről és gyakorlatukról, valamint az érintettek jogairól és azok
gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Jogszabályi háttér:
Az Adatkezelők figyelembe veszik és betartják a vonatkozó hatályos magyar,
európai uniós és nemzetközi jogszabályokat adatkezelésük során. Az Adatkezelők
adatkezelésére elsősorban az Európai Parlament és a Tanács 2016/679
Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(„Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
vonatkoznak.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló
kifejezett hozzájárulása (a GDPR” 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti
hozzájárulás). Ennek megfelelően az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson,
önkéntes adatszolgáltatáson alapul. Az Érintett önként lép kapcsolatba az
Adatkezelőkkel, az adatok megadására az Érintett nem köteles, a személyes adat
szolgáltatása nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen. Az
adatszolgáltatás elmaradásának következménye azonban, hogy az Adatkezelők
az Érintett részére nem küldenek ajánlatot, illetve a kapcsolatot az Érintettel
nem veszik fel.
Az Adatkezelők kizárólag a Látogató által a weboldalon található űrlapon
keresztül rendelkezésre bocsátott, vagy a weboldalon található e-mailcímre
küldött személyes adatokat kezelik.
Adatai megadásával a Látogató hozzájárul, hogy az általa megadott adatokat az
Adatkezelők nyilvántartsák és kezeljék.
Az Adatkezelők az Érintett hozzájárulásának hiányában csak akkor kezelnek
adatot, ha erre jogszabály egyértelműen felhatalmazza őket.
Érintett az ajánlatkéréssel, a weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétellel,
illetve a honlap használatával kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Adatvédelmi
tájékoztatót elfogadja, és önkéntesen megadott, illetve a honlap használatával az
Adatkezelők tudomására jutott adatainak az Adatvédelmi tájékoztatóban
foglaltak szerinti kezeléséhez kifejezetten, önkéntesen hozzájárul.
Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatai kezeléshez való hozzájárulását
bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A kezelt adatok köre:
Név, e-mailcím, telefonszám, IP cím
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Technikai adatok és cookie-k (sütik) kezelése, informatikai védelem
Az
ajánlatkéréshez,
kapcsolatfelvételhez
szükséges
a
https://konraddaruzas.com weboldal használata.
A honlap igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatásait. A Google Analytics
szolgáltatást az Amerikai Egyesült Államokban működő Google LLC biztosítja.
Levelezési címük: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA.
Honlapjuk: https://www.google.com/intl/hu_hu/contact/. A Google szervereinek
egy része az Európai Unión kívül, az Amerikai Egyesült Államokban található, így
az adatok az Amerikai Egyesült Államokba továbbításra kerülnek, ott kerülnek
feldolgozásra és tárolásra. Egy az Európai Bizottság által 2016. július 12-én
elfogadott határozat alapján megfelelő védelmi szintet ismer el az Európai
Bizottság az Egyesült Államokbeli adatkezelőket vagy adatfeldolgozókat érintő
adattovábbítások (adatátadások) vonatkozásában. (Bővebben: adatvédelmi
pajzs, angol nyelven Privacy Shield) A Google Analytics szolgáltatás
igénybevételének célja elsősorban statisztikai adatok gyűjtése. A szolgáltatás
igénybevételével statisztika készül többek között az oldalt felkeresők által
használt böngészőkről, operációs rendszerekről, az oldalt megjelenítő eszköz
felbontásáról. A szolgáltatás az IP címeket is rögzíti, így az Adatkezelők arról is
tudomást szereznek, ha valaki ismételten keresi fel az oldalt. Ezen statisztikai
adatok gyűjtése érdekében a Google Analytics sütiket használ.
Az adatok megismerésére jogosultak lehetséges személye:
A személyes adatokat az Adatkezelők és munkatársaik, illetve a KONRÁD DARU
ügyvezetője és az ajánlatadásban, kapcsolatfelvételben közreműködő tagjai,
valamint a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt további adatfeldolgozók
kezelhetik, a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt alapelvek tiszteletben
tartásával.
Adatfeldolgozók (tárhelyszolgáltatók):
Név: EZIT Kft.
Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.
Adószám: 23493474-2-41
info@ezit.hu
+36 1 700 40 30
Márk Marketing Kft.
Székhely: 2314 Halásztelek, Diófasor utca 108.
Adószám: 14917363213
info@markmarketingkft.hu
+3630 952 8932
Az adatok felhasználására vonatkozó szabályok, elvek:
Az Adatkezelők az Érintett személyhez fűződő jogait tiszteletben tartják, és a
jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az
Érintettel együttműködve járnak el az adatkezelés során.
Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelők az eredeti
adatfelvétel céljától eltérő célra kívánják felhasználni, erről az Érintettet
tájékoztatják, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzik, illetőleg
lehetőséget biztosítanak számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
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Az Adatkezelők a nekik megadott személyes adatokat nem ellenőrzik. A
megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy
felel. A 16. életévét be nem töltött személy Érintett személyes adatai csak a
felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén
kezelhetők. Az Adatkezelőknek nem áll módjukban a hozzájáruló személy
jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Érintett, illetve
a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol a hozzájárulás meglétéért
és megfelelőségéért, jogszabályszerűségéért.
Az Adatkezelők az általuk kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban
meghatározott
adatkezelőkön,
adatfeldolgozókon
és
egyéb
megjelölt
személyeken, illetőleg jogszabály szerinti megkereséseken alapuló kötelező
adatszolgáltatás, vagy jogszabályszerű és jogerős hatósági határozat esetén
kívül harmadik félnek át nem adják, kivéve, ha ahhoz az Érintett előzetesen,
kifejezetten hozzájárul. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó
következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé. Az Adatkezelők az
adattovábbításokat minden esetben dokumentálják, és az adattovábbításokról
nyilvántartást vezetnek.
Adatkezelők kijelentik, hogy a jelen tájékoztatóban a személyes adatok kapcsán
nevesített adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk
kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel
összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek
az Adatkezelők részére.
Jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók részére történő
adattovábbítás az Érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető.
Adatkezelők az Érintett által megadott, illetve a weboldalhasználat által
tudomásukra jutott személyes adatokat kezelik, adatokat más forrásból nem
gyűjtenek. További adatok kezelése kizárólag az Érintett előzetes és egyértelmű,
önkéntes hozzájárulásával történhet.
Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az
Adatkezelők törekednek arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére
kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen,
a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az Adatkezelők az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor
és alkalmazásakor tekintettel vannak a technika mindenkori fejlettségére. Az
Adatkezelők több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választják, amely a
személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan
nehézséget jelentene. Az Adatkezelők gondoskodnak az adatok biztonságáról,
megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat
az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelők az adatokat
megfelelő intézkedésekkel védik a jogosulatlan hozzáférés, felhasználás,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
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Az Adatkezelők az általuk kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak
megfelelően tartják nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a
munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelők érdekkörében eljáró személyek (pl.
adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása
érdekében szükségük van. Az Adatkezelők az adatkezelési tevékenységben részt
vevő munkavállalóik részére is előírják a a jelen Adatkezelési tájékoztatóban
foglaltak szerinti adatkezelést.
A Látogató által megadott adatokat az Adatkezelők kizárólag az Érintett részére
történő ajánlattétel, illetve az Érintett megkeresése alapján kapcsolatfelvétel
céljából használják fel. Az ajánlattétel e-mailen keresztül történik. További, az
ajánlattétellel kapcsolatos kapcsolatfelvétel a megadott adatok függvényében
történhet e-mailen és telefonon keresztül.
A weboldalon esetleges található, más (nem a KONRÁD DARU által üzemeltetett)
oldalakra navigáló linkekre kattintva a Látogató a weboldalt elhagyja, átlép a
hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a
folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel.
A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői
számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok
kezeléséért a KONRÁD DARU, illetve Konrád Gábor e.v. felelősséget nem vállal.
A KONRÁD DARU weboldalának elérése nyilvános Internet hálózaton történik.
Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos
adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból
védtelen, így a Látogató személyes adatainak védelme a kommunikációs
csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért a
KONRÁD DARU, illetve Konrád Gábor e.v. felelősséget nem vállal.
Az adatkezelés időtartama:
Amennyiben az ajánlatkérés alapján nem kerül sor szerződéskötésre, úgy az
Adatkezelők az érintett személyes adatait legfeljebb az ajánlatkérést követő 1
évig kezelhetik.
Az adatkezelés célja:
Az Érintett azonosítása, az Érintett ajánlatkérésre válaszul ajánlat küldése,
kapcsolatfelvétel
és
kapcsolattartás
az
ajánlatkéréssel
kapcsolatban,
tájékoztatás.
Az Adatkezelők a Látogató jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt személyes
adatait a fenti céloknak megfelelően célhoz kötötten, kizárólag az ahhoz
szükséges mértékben és ideig kezelik, azokat kizárólag a fent megjelölt célra
használják fel.
Az adatok forrása:
Az Érintett adja meg a weboldalon található űrlapon, vagy a weboldalon található
e-mailcímre küldött e-mailben, továbbá az weboldal használatával jut az
Adatkezelők tudomására.
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Az Érintett jogai
Az Infotv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete
alapján a Látogató jogai a következők:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan
késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az
adatkezelés célja megszűnt, illetve a személyes adatokra már nincs szükség
abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; ha az
Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
ha az Érintett a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint tiltakozik az
adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
vagy az Érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés
ellen; ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy ha az adatok törlését
jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte.
Az adatokat az Adatkezelők törlik akkor is, ha az adatok tárolásának törvényben,
nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában, illetve
jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott határideje lejárt, továbbá, ha
azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, vagy
más illetékes hatóság elrendelte. Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság, vagy más illetékes hatóság jogerősen
elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelők végrehajtják.
A törlésre irányuló kérelem kizárólag
meghatározott esetekben tagadható meg.

az

Infotv.-ben

és

a

GDPR-ban

Az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az Érintett
bármikor kérheti.
A törlésről, vagy a törlési kérelem megtagadásáról és az adatkezelést lehetővé
tevő jogszabályról az Adatkezelők minden esetben tájékoztatást adnak, a törlési
kérelem megtagadása esetén megjelölve a törlés megtagadásának indokát.
Törlés esetén az Adatkezelők oly mód törlik az érintett személyes adatát, hogy
annak helyreállítása a továbbiakban nem lehetséges.
A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a
jogszabály rendelkezése az irányadó.
Az Adatkezelők a jelen Adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatják az Érintettet az
adatkezeléséről, emellett az Érintett bármikor jogosult arra, hogy az
adatkezelésről tájékoztatást kérjen (hozzáférési jog). Az Érintett kérelmére az
Adatkezelők tájékoztatást adnak arról, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, személyes adatait
maguk az Adatkezelők, illetve a megbízásukból vagy rendelkezésük alapján
eljáró adatfeldolgozó kezeli-e, és ha az Érintett személyes adatait az adatkezelők
vagy a megbízásukból vagy rendelkezésük alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli,
az Adatkezelők az Érintett rendelkezésére bocsátják továbbá az érintett általuk
és a megbízásukból vagy rendelkezésük alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt
személyes adatait, és közlik vele a kezelt személyes adatok forrását, az
adatkezelés célját és jogalapját, a kezelt személyes adatok körét, a kezelt
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személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve
a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - körét, a kezelt
személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának
szempontjait, az érintettet az Infotv. és a GDPR alapján megillető jogok,
valamint
azok
érvényesítése
módjának
ismertetését, profilalkotás
alkalmazásának esetén annak tényét és az érintett személyes adatainak
kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének
körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket.
Az érintett hozzáféréshez való jogának érvényesítését az Adatkezelők az elérni
kívánt céllal arányosan, az Infotv.-ben és a GDPR-ban meghatározott esetekben
korlátozhatják, de ilyen intézkedés alkalmazása esetén az Adatkezelők írásban,
haladéktalanul tájékoztatják az Érintettet a hozzáférés korlátozásának vagy
megtagadásának tényéről, továbbá jogi és ténybeli indokairól - kivéve, ha
ezeknek az érintett rendelkezésére bocsátása az Infotv.-ben meghatározott
érdek érvényesülését veszélyezteti.
Az Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az
Érintett rendelkezésére bocsátják. Az Érintett által kért további másolatokért az
Adatkezelők az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat
számíthatnak fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az
információkat széles
körben használt elektronikus formátumban kell
rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
Az Érintett bármikor kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az
Adatkezelők helyesbítsék.
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés az
Adatkezelők 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, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az
Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes
adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az
a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ebben az esetben az Adatkezelők a személyes adatokat nem kezelhetik tovább,
kivéve, ha bizonyítják, 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.
Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem
kezelhetők.
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Az Adatkezelők az Érintett nyilatkozata alapján is korlátozhatják az
adatkezelést, amennyiben az Érintett vitatja a kezelt személyes adatok
pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható
meg. Ebben az esetben az adatkezelés korlátozására a fennálló kétség tisztázása
időtartamának lejártáig van lehetőség. Az Adatkezelők az Érintett
nyilatkozata alapján abban az esetben is korlátozhatják az adatkezelést,
ha jogellenes adatkezelés miatt az adatok törlésének lenne helye, de az érintett
írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelők rendelkezésére álló információk alapján
megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos
érdekeit. Ebben az esetben az adatkezelés korlátozására a törlés mellőzését
megalapozó jogos érdek fennállása időtartamának lejártáig van lehetőség.
Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett
személyes adatokkal az Adatkezelők, illetve az általuk megbízott vagy
rendelkezésük alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési
műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy
törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározottak szerint végezhet.
Az Érintett a jelen Adatkezelési tájékoztató alapján a helyesbítés,
korlátozás és a törlés iránti, vagy bármely egyéb, személyes adatainak
kezelésével kapcsolatos kérelmét, kérését, tiltakozását előterjesztheti
írásban, a KONRÁD DARU vagy Konrád Gábor e.v. székhelyére címzett
levélben, vagy a jelen tájékoztatóban megadott e-mail címükre küldött
e-mailben.
Az Adatkezelők kötelesek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt, indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 25 napon belül,
közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a
tájékoztatást, illetve közölni döntését a kérelemmel kapcsolatban, és
amennyiben a tájékoztatást megtagadják vagy a kérelmet elutasítják, úgy
kötelesek tájékoztatni az Érintettet az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli
indokairól. Az Érintett kérelmének elutasítása esetén az Adatkezelők
tájékoztatják az Érintettet jogairól, azok érvényesítésének módjáról, a bírósági
jogorvoslat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordulás lehetőségéről. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó
évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott
be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett
költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a
tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Ha az Adatkezelők az általuk, illetve a megbízásukból vagy rendelkezésük szerint
eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen
adatok kezelését korlátozza, az Adatkezelők ezen intézkedés tényéről és annak
tartalmáról értesítik azon adatkezelőket és adatfeldolgozókat, amelyek részére az
adatot ezen intézkedését megelőzően továbbították, annak érdekében, hogy
azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének korlátozását a saját
adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.
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Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelők az Érintett által rendelkezésükre
bocsátott és az Érintett által automatizált módon kezelt Személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják
és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.
Az Érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c.; Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.; telefon: +36-1-391-1400;
Fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu)
is. Az Érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. A per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása
szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt
is megindítható. Az Adatkezelők kérésre az Érintettet részletesen tájékoztatják a
jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
Az Érintett kérelmének elutasítása esetén az Adatkezelők tájékoztatják az
Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Adatvédelmi incidens:
Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelők a jogszabályoknak megfelelően
bejelentik a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől
számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetnek az adatvédelmi
incidensekről. Az Adatkezelők a jogszabály által meghatározott esetekben erről
az Érintettet is tájékoztatják.
Adatvédelmi tisztviselő
Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelők nem kötelesek
adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelők ugyanis nem minősülnek
közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelők
tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely az érintettek
rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé,
továbbá az Adatkezelők nem kezelnek különleges adatot, illetve büntetőjogi
felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre
vonatkozó személyes adatot.
A weboldal üzemeltetőjének - egyben adatkezelőnek - az elérhetősége:
KONRÁD DARU Kft.
Székhely: 2141 Csömör, Major utca 0184 hrsz.,
Cégjegyzékszám: 13 09 107108,
Adószám: 13679451-2-13,
Képv.: Konrád Gábor ügyvezető önállóan
E-mail: info@konraddaru.hu
Telefon: 0036209999180
Konrád Gábor e.v. adatkezelőnek az elérhetőségei:
Székhely: 2141, Csömör Major u. 31. / hrsz.:0184.
Nyilvántartási szám: 2710728,
Adószám: HU50122129-2-33,
E-mail: info@konraddaru.hu
Telefon: 0036209999180
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Az Adatkezelők kijelentik, hogy
tájékoztató megváltoztatására.
Kelt: Csömör, 2019. október 31.
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