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1. Bevezetés
Az AjtóDesign Mérnöki, Tanácsadó és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság (a
továbbiakban: AjtóDesign Kft.) a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) útján
tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az
adatkezelések céljairól, jogalapjairól, a kezelt adatok köréről, időtartamáról, továbbá az Önt megillető,
adatkezeléssel kapcsolatos egyes jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről.
AjtóDesign Kft. mint adatkezelő biztosítja, hogy a Tájékoztató az Ön személyes adatainak felvételekor az
Ön rendelkezésére álljon, és annak tartalmát megismerhesse. AjtóDesign Kft. bármikor jogosult a
Tájékoztatót egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosított Tájékoztatót annak hatálybalépését
megelőzően legalább 15 nappal a weboldalán (http://www.ajtodesign.hu) közzéteszi. AjtóDesign Kft.
biztosítja, hogy a mindenkor hatályos Tájékoztató a weboldalának nyitóoldalán folyamatosan elérhető és
megtekinthető legyen.
Mely adatok minősülnek személyes adatnak?
Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ. Azonosíthatónak minősül 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 azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján egyértelműen
meghatározható.
Mit jelent az adatkezelés fogalma?
Adatkezelésnek minősül 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.
A jelen Tájékoztató különösen az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült:
-

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
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, a továbbiakban: GDPR), valamint

-

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(a továbbiakban: Infotv.).

-

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

2. Az adatkezelő megnevezése
A cég elnevezése:
A cég székhelye:
A cég telephelye:
Postai (levelezési) cím:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó törvényszék:
Adószám:
Képviseletre jogosult:
E-mail elérhetőség:
Telefonszám:
Weboldal:

AjtóDesign Mérnöki, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
2040 Budaörs, Aradi utca 1.
2040 Budaörs, Budapesti út 93.
2040 Budaörs, Aradi utca 1.
13-09-122542
Budapest Környéki Törvényszék
14441802-2-13
Eke Gábor és Gosztola Erika ügyvezető
info@ajtodesign.hu
+36-23-444-391
http://www.ajtodesign.hu
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3. Az adatkezelés céljai, jogalapjai, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama
3.1. Adatkezelés az AjtóDesign Kft – hez intézett ajánlatkéréshez, vagy az AjtóDesign
Kft.–vel megkötött szerződés teljesítéséhez, természetes személy szerződő fél esetén
Az adatkezelés célja: az Ön és az AjtóDesign Kft. között előkészítendő, vagy létrejött szerződés
teljesítése céljából kezeljük a személyes adatait. Ezen adatkezelés keretében, az Ön által megadott
elérhetőségeket AjtóDesign Kft. felhasználja az Önnel történő kapcsolattartásra, kommunikációra,
a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetésre.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön és az AjtóDesign Kft. között létrejövő szerződés
teljesítéséhez szükséges, amely szerződésben Ön az egyik szerződő fél [GDPR 6. cikk. (1)
bekezdés b) pontja].
Tájékoztatjuk, hogy AjtóDesign Kft. adatkezelése jogszerűnek minősül, ha az adatkezelésre
valamely ajánlat elkészítése, szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatainak megadása szükséges ahhoz, hogy
AjtóDesign Kft.-vel a szerződés létrejöjjön, míg adatainak kezelése szükséges ahhoz, hogy a
szerződést teljesíteni lehessen.
A kezelt adatok köre:
-

az Ön neve

-

az Ön számlázási címe

-

az Ön postai elérhetősége

-

az Ön telefonszáma

-

az Ön e-mail címe

Az adatkezelés időtartama: AjtóDesign Kft. a kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. §§ alapján
(általános elévülési idő) a szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez [GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja].
Tájékoztatjuk, hogy AjtóDesign Kft. bizonyos szerződések esetében 10 éves jótállási
kötelezettséget is vállal, ilyen esetekben a jótállási időtartam értelemszerűen meghosszabbítja az
adatkezelés időtartamát. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben AjtóDesign Kft. az adatokat a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy az adatokat 8 évig
köteles megőrizni és csak azt követően törli.
3.2. Adatkezelés az AjtóDesign Kft – hez intézett ajánlatkéréshez, vagy az AjtóDesign
Kft.-vel megkötött szerződés teljesítéséhez, ha Ön a szerződő jogi személy törvényes
képviselője vagy kapcsolattartója
Az adatkezelés célja: az AjtóDesign Kft.-vel szerződő jogi személyek (pl. betéti társaságok,
korlátolt felelősségű társaságok, részvénytársaságok, egyesületek, alapítványok, stb.) törvényes
képviselőinek (pl. ügyvezető, igazgatósági tag, stb.) vagy kapcsolattartóinak adatait szükséges
kezelnünk a szerződés teljesítése céljából. Ezen adatkezelés keretében, az Ön mint képviselő vagy
kapcsolattartó által megadott elérhetőségeket AjtóDesign Kft. felhasználja az Önnel történő
kapcsolattartásra, kommunikációra, a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetésre.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].
A kezelt adatok köre: a képviselő vagy kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail elérhetősége
Az adatkezelés időtartama: AjtóDesign Kft. a kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. §§ alapján
(általános elévülési idő) a szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei
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előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez [GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja].
Tájékoztatjuk, hogy AjtóDesign Kft. bizonyos szerződések esetében 10 éves jótállási
kötelezettséget is vállal, ilyen esetekben a jótállási időtartam értelemszerűen meghosszabbítja az
adatkezelés időtartamát. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben AjtóDesign Kft. az adatokat a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy az adatokat 8 évig
köteles megőrizni és csak azt követően törli.
3.3. Adatkezelés szakmai hírlevél küldéséhez kapcsolódóan
Az adatkezelés célja: amennyiben Ön az AjtóDesign Kft. szakmai hírlevélére szeretne
feliratkozni, úgy a hírlevél küldéséhez szükséges elérhetőségét AjtóDesign Kft. az Ön előzetes,
egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pont, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése].
Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulás alatt az Ön akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítását kell érteni, amellyel Ön nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az Önt
érintő személyes adatok kezeléséhez
Tájékoztatjuk, hogy a szakmai hírlevélről történő leiratkozás lehetőségét AjtóDesign Kft.
mindenkor biztosítja az Ön részére. Ennek értelmében az Ön hozzájáruló nyilatkozata bármikor
korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Visszavonás esetén az Ön minden ezen
célból kezelt adatát AjtóDesign Kft. haladéktalanul törli és az Ön részére a továbbiakban szakmai
hírlevelet nem küld.
A kezelt adatok köre: az Ön e-mail címe.
Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő
leiratkozásig kezeljük az adatokat.
3.4. Adatkezelés a közösségi oldalakhoz kapcsolódóan
Az adatkezelés célja: a Facebook, Google+, Youtube, stb. közösségi oldalakon, AjtóDesign Kft.
weboldala egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a
megosztása, „lájkolása”.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pont].
Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulás alatt az Ön akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítását kell érteni, amellyel Ön nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az Önt
érintő személyes adatok kezeléséhez
Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen visszavonható.
A kezelt adatok köre: az Ön mint felhasználó regisztrált neve és nyilvános profilképe.
Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.
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3.5 Adatkezelés a Weblapunkhoz kapcsolódóan
A Google Analytics alkalmazása
1.
1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc.
(„Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookiekat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik
Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott
információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és
tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó
IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és
ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal
üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja
használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá,
hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket
készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos
további szolgáltatásokat teljesítsen.
4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IPcímet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó
a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk
figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem
minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá,
hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó
weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és
telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/
dlpage/gaoptout?hl=hu

4. Az adatfeldolgozók igénybevételéről és az adattovábbításról szóló tájékoztatás
Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, aki az AjtóDesign Kft. mint adatkezelő nevében
személyes adatokat kezel. Tájékoztatjuk Önt, hogy AjtóDesign Kft. az adatkezelése során az alábbi
adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Név

Székhely, egyéb
elérhetőség

Ellátott tevékenység
leírása

Adomix Conto Kft.

1054 Budapest,
Kálmán Imre u.
10,

AjtóDesign Kft.
részére könyvelői
feladatok ellátása

Groteszk Kreatív
Társulat Bt.

1135 Budapest
Petneházy utca
55.

AjtóDesign Kft.
a 3.1.-3.4. pontokban felsorolt
számítógépes
adatokat az ott meghatározott ideig
rendszerével
kezeli
kapcsolatos
informatikai
szolgáltatásokat végez
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A kezelt adatok köre, az
adatkezelés időtartama
a 3.1.-3.4. pontokban felsorolt
adatokat az ott meghatározott ideig
kezeli

Tájékoztatjuk, hogy adattovábbítás alatt az adat(ok) meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tételt kell érteni. AjtóDesign Kft. az alábbi harmadik fél részére továbbítja az Ön alább
meghatározott személyes adatait:
Név
Internorm Ablak
Kft.

Székhely, egyéb
elérhetőség
Biatorbágy
Tópark,
Sasbérc út 1

Az adattovábbítás indoka

A kezelt adatok köre, az
adatkezelés időtartama

Rendelési adatok nyilvántartása
garanciális kötelezettségek
teljesítése céljából

a 3.1.-3.4. pontokban
felsorolt adatokat az ott
meghatározott ideig kezeli

Vevői elégedettség mérés.
Schlotterer
Sonnenschutz
Systeme GmbH

5421 Adnet,
Seefeldmühle 67
b, Austria

Rendelési adatok nyilvántartása
garanciális kötelezettségek
teljesítése céljából

a 3.1.-3.4. pontokban
felsorolt adatokat az ott
meghatározott ideig kezeli

5. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, az adatbiztonsági intézkedésekről szóló
tájékoztatás
Az Ön által megadott személyes adatokat AjtóDesign Kft.. az adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési
jogosultsággal rendelkező munkavállalói ismerhetik meg.
AjtóDesign Kft.. mint adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy
biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról
(többszintű jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket
és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen
•

a jogosulatlan hozzáférés,

•

a megváltoztatás,

•

a továbbítás,

•

a nyilvánosságra hozatal,

•

a törlés vagy megsemmisítés,

•

a véletlen megsemmisülés és sérülés,

•

az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő informatikai rendszere véd többek között
•

a számítástechnikai csalás,

•

a kémkedés,

•

a számítógépvírusok,

•

a spam-ek,
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•

a hack-ek

•

és egyéb támadások ellen.

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Önnek joga van kérelmezni AjtóDesign Kft..-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok
kezelése ellen, valamint megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog is.
Alábbiakban ismertetjük az adatkezeléssel összefüggésben az Önt megillető egyes jogoknak a tartalmát,
továbbá az Ön joggyakorlásának egyes sajátosságait.
✓ 6.1. A hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy AjtóDesign Kft.-től visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van adatkezelés, úgy Ön jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
▪ az adatkezelés céljai;
▪ az érintett személyes adatainak kategóriái;
▪ azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;
▪ a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
▪ az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai (így különösen a helyesbítés, a törlés vagy az
adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga);
▪ a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
▪ az adatokat forrására vonatkozó minden elérhető információ;
▪ az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.
AjtóDesign Kft.. mint adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön
rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért AjtóDesign Kft. az adminisztratív
költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, az információkat AjtóDesign Kft.. elektronikus formában szolgáltatja, kivéve, ha Ön azt
másként kéri. A hozzáféréshez való jog az 6.8. pontban megadott elérhetőségeken keresztül
gyakorolható.
✓ 6.2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, mely
kérésének AjtóDesign Kft.. indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni. Figyelembe véve az
adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
✓ 6.3. A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
Ön jogosult arra, hogy kérésére AjtóDesign Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre
vonatkozó személyes adatokat. AjtóDesign Kft. indokolatlan késedelem nélkül akkor törli az Ön
személyes adatait, ha a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt, ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és
nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, ha a személyes adatatokat jogellenesen kezelték,
vagy ha a személyes adatokat AjtóDesign Kft..-re mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
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Tájékoztatjuk, hogy AjtóDesign Kft.. megtagadhatja az Ön személyes adatainak törlését, amennyiben
az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, AjtóDesign Kft..-re alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

✓ 6.4. Az adatkezés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére AjtóDesign Kft. korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy
b) AjtóDesign Kft. adatkezelése jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok
felhasználásának korlátozását; vagy
c) AjtóDesign Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.
Tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat - a tárolás
kivételével - csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió,
illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
✓ 6.5. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az AjtóDesign Kft. rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
ezen személyes adatokat egy másik adatekezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy
szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag
megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
✓ 6.6. A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy AjtóDesign Kft. jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelése
ellen az Ön helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is.
Tiltakozás esetén AjtóDesign Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha AjtóDesign
Kft. 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.
Ön jogosult továbbá arra, hogy a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt személyes adatainak
kezelése ellen bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is, ilyen esetben a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.
✓ 6.7. A hozzájárulás visszavonásához való jog
Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Ön hozzájárulása a Tájékoztató
3.3-3.4. pontjaiban megnevezett adatkezelési célok esetében minősül az adatkezelés jogalapjának.
Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás jogalapja nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét,
tehát az AjtóDesign Kft. korábbi – hozzájáruláson alapuló - adatkezelését nem teszi jogszerűtlenné az
a tény, hogy Ön hozzájárulását később visszavonja.
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✓ 6.8. Eljárási szabályok
Tájékoztatjuk, hogy Ön az alábbi elérhetőségeken keresztül tudja bármely adatkezeléssel kapcsolatos
jogának gyakorlásával kapcsolatos kérelmét AjtóDesign Kft. részére bejelenteni:
-

írásban postai úton: 2040 Budaörs, Aradi utca 1.

-

elektronikus úton: info@ajtodesign.hu

AjtóDesign Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön kérelme beérkezésétől számított
1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme elbírálásáról és a meghozott intézkedésekről. Ha Ön
nagy számú kérelmet terjeszt elő vagy a kérelme különösen összetett, úgy AjtóDesign Kft. az 1 (egy)
hónapos határidőt további 2 (két) hónappal meghosszabbíthatja, de a határidő hosszabbítás
indokoltságáról és okairól a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt.
AjtóDesign Kft. a döntéséről írásban vagy - elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén elektronikus úton értesíti.
Amennyiben AjtóDesign Kft. nem tesz intézkedéseket az Ön kérelmével kapcsolatban, akkor
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja
Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Önt panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
AjtóDesign Kft. . a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.
Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó,
AjtóDesign Kft. mint adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a
kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása AjtóDesign Kft..-t terheli.
Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogainak részletes szabályait a GDPR III., „Az
érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. „Az érintett jogai” című, II/A. Fejezete
tartalmazzák.
7. Jogérvényesítési lehetőségek
A jogérvényesítési lehetőségek körében Önnek két eljárás kezdeményezésére van lehetősége, melyeket az
alábbiakban ismertetünk:
7.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Ön jogosult arra, hogy a magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(továbbiakban: NAIH) mint felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be, ha az Ön megítélése szerint az
Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhelye:
Postai elérhetősége:
Telefonszáma:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
1530 Budapest, Pf. 5
+36 1 391 1400
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Hivatalos elektronikus levelezési címe:
A Hatóság honlapjának a címe

ugyfelszolgalat@naih.hu
https://naih.hu

Kérjük azonban Önt, hogy az eljárás kezdeményezése előtt a panaszát küldje meg AjtóDesign Kft.-nek
mint adatkezelőnek.
7.2. A bírósági jogorvoslathoz való jog
Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű
döntésével szemben. Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem
foglalkozik a panaszával, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával
kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
8. Az adatvédelmi incidens és annak körülményei, hatásai, elhárítására megtett intézkedések
Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését kell érteni, 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.
AjtóDesign Kft. az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72
órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti
hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Ön jogaira és
szabadságaira nézve. Ennek biztosítása érdekében AjtóDesign Kft. minden szükséges intézkedést megtesz.
AjtóDesign Kft. Önt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az adatvédelmi incidensről, ha az
valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ilyen esetben AjtóDesign
Kft. az Ön részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens
jellegét, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, továbbá az incidens orvoslására tett
vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
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