ADATVßDELMI TüJßKOZTAT±
Az assixintersolar.com honlap ⁄zemeltetője, az Assix Intersolar Kft. (1211 Budapest, Terelő
utca 20., a tovøbbiakban szolgøltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magøra n«zve
k‘telezőnek ismeri el jelen jogi k‘zlem«ny tartalmøt. K‘telezetts«get vøllal arra, hogy
tev«kenys«g«vel kapcsolatos minden adatkezel«s megfelel a jelen szabølyzatban «s a
hatølyos jogszabølyokban meghatørozott elvørøsoknak.
Az Assix Intersolar Kft. elk‘telezett felhasznølói «s partnerei szem«lyes adatainak
v«delm«ben, kiemelten fontosnak tartja ⁄gyfelei informøciós ‘nrendelkez«si jogønak
tiszteletben tartøsøt. Az Assix Intersolar Kft. mint ezen honlap ⁄zemeltetője «s adatkezelője
a szem«lyes adatokat bizalmasan kezeli, «s megtesz minden olyan biztonsøgi, technikai «s
szervez«si int«zked«st, mely az adatok biztonsøgøt garantølja.
Az ⁄zemeltető ezen dokumentumban, az aløbbiakban ismerteti adatkezel«si elveit, az oldal
øltal kezelt adatokkal kapcsolatos tev«kenys«geket, szabølyokat. A honlap ⁄zemeltet«s«vel
kapcsolatos adatkezel«si alapelvek ‘sszhangban vannak az adatv«delemmel kapcsolatos
hatølyos jogszabølyokkal, Àgy k⁄l‘n‘sen az aløbbiakkal:
•

Az Európai Parlament «s Tanøcs (EU) 2016/679 rendelete (2016. øprilis 27.) a
term«szetes szem«lyeknek a szem«lyes adatok kezel«se tekintet«ben t‘rt«nő
v«delm«ről «s az ilyen adatok szabad øramløsøról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatølyon kÀv⁄l helyez«s«ről

•

«vi CXII. t‘rv«ny – az informøciós ‘nrendelkez«si jogról «s az
informøciószabadsøgról (a tovøbbiakban Infotv., adatv«delmi t‘rv«ny);

•

«vi CVIII. t‘rv«ny – az elektronikus kereskedelmi szolgøltatøsok, valamint az
informøciós tørsadalommal ‘sszef⁄ggő szolgøltatøsok egyes k«rd«seiről (Eker. tv.);

•

«vi XLVIII. t‘rv«ny – a gazdasøgi reklømtev«kenys«g alapvető felt«teleiről «s egyes
korløtairól (Grt.).

1. DeﬁnÀciók, meghatørozøsok
1.1. «rintett: børmely meghatørozott, szem«lyes adat alapjøn azonosÀtott vagy – k‘zvetlen⁄l
vagy k‘zvetve – azonosÀtható term«szetes szem«ly;
1.2. szem«lyes adat: az «rintettel kapcsolatba hozható adat – k⁄l‘n‘sen az «rintett neve,
azonosÀtó jele, valamint egy vagy t‘bb ﬁzikai, ﬁziológiai, mentølis, gazdasøgi, kulturølis vagy
szociølis azonossøgøra jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az «rintettre
vonatkozó k‘vetkeztet«s;
1.3. hozzøjøruløs: az «rintett kÀvønsøgønak ‘nk«ntes «s hatørozott kinyilvønÀtøsa, amely
megfelelő tøj«koztatøson alapul, «s amellyel f«lre«rthetetlen beleegyez«s«t adja a rø
vonatkozó szem«lyes adatok – teljes k‘rű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezel«s«hez;
1.4. tiltakozøs: az «rintett nyilatkozata, amellyel szem«lyes adatainak kezel«s«t kifogøsolja,
«s az adatkezel«s megsz⁄ntet«s«t, illetve a kezelt adatok t‘rl«s«t k«ri;
1.5. adatkezelő: az a term«szetes vagy jogi szem«ly, illetve jogi szem«lyis«ggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely ‘nøllóan vagy møsokkal egy⁄tt az adatok kezel«s«nek
c«ljøt meghatørozza, az adatkezel«sre (bele«rtve a felhasznølt eszk‘zt) vonatkozó

d‘nt«seket meghozza «s v«grehajtja, vagy az øltala megbÀzott adatfeldolgozóval
v«grehajtatja;
1.6. adatkezel«s: az alkalmazott eljørøstól f⁄ggetlen⁄l az adatokon v«gzett børmely művelet
vagy a műveletek ‘sszess«ge, Àgy k⁄l‘n‘sen gyűjt«se, felv«tele, r‘gzÀt«se, rendszerez«se,
tøroløsa, megvøltoztatøsa, felhasznøløsa, lek«rdez«se, tovøbbÀtøsa, nyilvønossøgra
hozatala, ‘sszehangoløsa vagy ‘sszekapcsoløsa, zøroløsa, t‘rl«se «s megsemmisÀt«se,
valamint az adatok tovøbbi felhasznøløsønak megakadølyozøsa, f«nyk«p-, hang- vagy
k«pfelv«tel k«szÀt«se, valamint a szem«ly azonosÀtøsøra alkalmas ﬁzikai jellemzők (pl. ujjvagy teny«rnyomat, DNS-minta, Àriszk«p) r‘gzÀt«se;
1.7. adattovøbbÀtøs: az adat meghatørozott harmadik szem«ly szømøra t‘rt«nő
hozzøf«rhetőv« t«tele;
1.8. nyilvønossøgra hozatal: az adat børki szømøra t‘rt«nő hozzøf«rhetőv« t«tele;
1.9. adatt‘rl«s: az adatok felismerhetetlenn« t«tele oly módon, hogy a helyreøllÀtøsuk t‘bb«
nem lehets«ges;
1.10. adatmegjel‘l«s: az adat azonosÀtó jelz«ssel elløtøsa annak megk⁄l‘nb‘ztet«se c«ljøból;
1.11. adatzøroløs: az adat azonosÀtó jelz«ssel elløtøsa tovøbbi kezel«s«nek v«gleges vagy
meghatørozott időre t‘rt«nő korløtozøsa c«ljøból;
1.12. adatmegsemmisÀt«s: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes ﬁzikai
megsemmisÀt«se;
1.13. adatfeldolgozøs: az adatkezel«si műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elv«gz«se, f⁄ggetlen⁄l a műveletek v«grehajtøsøhoz alkalmazott módszertől «s eszk‘ztől,
valamint az alkalmazøs hely«től, felt«ve hogy a technikai feladatot az adatokon v«gzik;
1.14. adatfeldolgozó: az a term«szetes vagy jogi szem«ly, illetve jogi szem«lyis«ggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel k‘t‘tt szerződ«se alapjøn –
bele«rtve a jogszabøly rendelkez«se alapjøn t‘rt«nő szerződ«sk‘t«st is – az adatok
feldolgozøsøt v«gzi;
1.15. harmadik szem«ly: olyan term«szetes vagy jogi szem«ly, illetve jogi szem«lyis«ggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az «rintettel, az adatkezelővel vagy
az adatfeldolgozóval;
1.16. harmadik orszøg: minden olyan øllam, amely nem EGT-øllam.

2. Adatkezel«si alapelvek az oldal ⁄zemeltet«se sorøn
Szem«lyes adat akkor kezelhető, ha
1. ahhoz az «rintett hozzøjørul, vagy
2. azt t‘rv«ny vagy – t‘rv«ny felhatalmazøsa alapjøn, az abban meghatørozott k‘rben
– helyi ‘nkormønyzat rendelete k‘z«rdeken alapuló c«lból elrendeli (k‘telező
adatkezel«s).
Szem«lyes adat akkor is kezelhető, ha az «rintett hozzøjøruløsønak beszerz«se lehetetlen
vagy arønytalan k‘lts«ggel jørna, «s a szem«lyes adat kezel«se az adatkezelőre vonatkozó
jogi k‘telezetts«g teljesÀt«se c«ljøból sz⁄ks«ges, vagy az adatkezelő vagy harmadik szem«ly

jogos «rdek«nek «rv«nyesÀt«se c«ljøból sz⁄ks«ges, «s ezen «rdek «rv«nyesÀt«se a
szem«lyes adatok v«delm«hez fűződő jog korløtozøsøval arønyban øll.
Ha a szem«lyes adat felv«tel«re az «rintett hozzøjøruløsøval ker⁄lt sor, az adatkezelő a
felvett adatokat t‘rv«ny elt«rő rendelkez«s«nek hiønyøban
1. a rø vonatkozó jogi k‘telezetts«g teljesÀt«se c«ljøból, vagy
2. az adatkezelő vagy harmadik szem«ly jogos «rdek«nek «rv«nyesÀt«se c«ljøból, ha
ezen «rdek «rv«nyesÀt«se a szem«lyes adatok v«delm«hez fűződő jog korløtozøsøval
arønyban øll
tovøbbi k⁄l‘n hozzøjøruløs n«lk⁄l, valamint az «rintett hozzøjøruløsønak visszavonøsøt
k‘vetően is kezelheti.
Szem«lyes adatot kezelni csak meghatørozott c«lból, jog gyakorløsa «s k‘telezetts«g
teljesÀt«se «rdek«ben lehet. Az adatkezel«snek minden szakaszøban meg kell felelnie e
c«lnak, tovøbbø az adatok felv«tel«nek «s kezel«s«nek tisztess«gesnek kell lennie.
Csak olyan szem«lyes adat kezelhető, amely az adatkezel«s c«ljønak megvalósuløsøhoz
elengedhetetlen, a c«l el«r«s«re alkalmas, «s csak a c«l megvalósuløsøhoz sz⁄ks«ges
m«rt«kben «s ideig.
Szem«lyes adat csak megfelelő tøj«koztatøson alapuló beleegyez«ssel kezelhető.
Az «rintettel az adatkezel«s megkezd«se előtt k‘z‘lni kell, hogy az adatkezel«s
hozzøjøruløson alapul vagy k‘telező. Az «rintettet – egy«rtelműen, k‘z«rthetően «s
r«szletesen – tøj«koztatni kell az adatai kezel«s«vel kapcsolatos minden t«nyről, Àgy
k⁄l‘n‘sen az adatkezel«s c«ljøról «s jogalapjøról, az adatkezel«sre «s az adatfeldolgozøsra
jogosult szem«ly«ről, az adatkezel«s időtartamøról, arról, ha az «rintett szem«lyes adatait
az adatkezelő az «rintett hozzøjøruløsøval «s az adatkezelőre vonatkozó jogi k‘telezetts«g
teljesÀt«se vagy harmadik szem«ly jogos «rdek«nek «rv«nyesÀt«se c«ljøból kezeli, illetve
arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tøj«koztatøsnak ki kell terjednie az «rintett
adatkezel«ssel kapcsolatos jogaira «s jogorvoslati lehetős«geire is.
Az adatkezel«s sorøn biztosÀtani kell az adatok pontossøgøt, teljess«g«t, naprak«szs«g«t,
valamint azt, hogy az «rintettet csak az adatkezel«s c«ljøhoz sz⁄ks«ges ideig lehessen
azonosÀtani.
Szem«lyes adat harmadik orszøgban adatkezel«st folytató adatkezelő vagy
adatfeldolgozøst v«gző adatfeldolgozó r«sz«re akkor tovøbbÀtható, ha ahhoz az «rintett
kifejezetten hozzøjørult, vagy az adatkezel«snek az előzőekben előÀrt felt«telei teljes⁄lnek,
«s a harmadik orszøgban az øtadott adatok kezel«se, valamint feldolgozøsa sorøn biztosÀtott
a szem«lyes adatok megfelelő szintű v«delme. Az EGT-øllamokba irønyuló adattovøbbÀtøst
ÿgy kell tekinteni, mintha Magyarorszøg ter⁄let«n bel⁄li adattovøbbÀtøsra ker⁄lne sor.

3. A kezelt szem«lyes adatok k‘re «s az adatkezel«s jellemzői
Az assixintersolar.com weboldal tev«kenys«g«nek adatkezel«sei ‘nk«ntes hozzøjøruløson
alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy k‘r«nek kezel«s«t,
tøroløsøt, tovøbbÀtøsøt jogszabølyok teszik k‘telezőv«, melyről k⁄l‘n «rtesÀtj⁄k a
løtogatókat, a felhasznølókat.
3.1. Az assixintersolar.com weboldal løtogatóinak adatai

Az adatkezel«s c«lja: a honlap løtogatøsa sorøn a honlap tørhelyszolgøltatója a szolgøltatøs
műk‘d«s«nek ellenőrz«se «s a vissza«l«sek megakadølyozøsa «rdek«ben r‘gzÀti a løtogatói
adatokat.
Az adatkezel«s jogalapja: az «rintett hozzøjøruløsa, illetve az informøciós tørsadalommal
‘sszef⁄ggő szolgøltatøsok egyes k«rd«seiről szóló 2001. «vi CVIII. t‘rv«ny 13/A. Ü (3)
bekezd«se.
A kezelt adatok k‘re: døtum, időpont, a felhasznøló szømÀtóg«p«nek IP cÀme, a
megløtogatott oldal cÀme, az előzőleg megløtogatott oldal cÀme, a felhasznøló operøciós
rendszer«vel «s b‘ng«szőj«vel kapcsolatos adatok.
A Google Analytics webanalitikai szoftvere «s k⁄lső szervere segÀti a honlap løtogatottsøgi
«s egy«b webanalitikai adatainak f⁄ggetlen m«r«s«t «s auditøløsøt. A m«r«si adatok
kezel«s«ről az adatkezelő a www.google-analytics.com cÀmen tud r«szletes felviløgosÀtøst
nyÿjtani.
A k⁄lső szolgøltatók a testre szabott kiszolgøløs «rdek«ben a felhasznøló szømÀtóg«p«n kis
adatcsomagot, ÿn. s⁄tit (cookie) helyeznek el «s olvasnak vissza. Ha a b‘ng«sző visszak⁄ld
egy korøbban elmentett s⁄tit, az azt kezelő szolgøltatóknak lehetős«g⁄k van ‘sszekapcsolni
a felhasznøló aktuølis løtogatøsøt a korøbbiakkal, de kizørólag a sajøt tartalmuk tekintet«ben.
Az assixintersolar.com honlapon ÿn. webjelzők (web beacons) nem ker⁄lnek hasznølatra.
3.2. Az assixintersolar.com kapcsolatfelv«tel, jelentkez«s, informøció k«r«s adatai
Az adatkezel«s c«lja: kapcsolatfelv«tel, kapcsolattartøs, informøciók«r«s.
Az adatkezel«s jogalapja: az «rintett ‘nk«ntes hozzøjøruløsa.
A kezelt adatok k‘re: n«v, e-mail cÀm, telefonszøm, az ⁄zenet tørgya, sz‘vege, døtum «s
időpont, tovøbbø az «rintett øltal megadott egy«b szem«lyes adatok.
Az adatok t‘rl«s«nek hatørideje: az adatkezel«s c«ljønak magszűn«se vagy a hozzøjøruløs
visszavonøsa.
3.3. Az assixintersolar.com hÀrlevel«re t‘rt«nő feliratkozøs
Az adatkezel«s c«lja: hÀrlev«l k⁄ld«se
Az adatkezel«s jogalapja: az «rintett ‘nk«ntes hozzøjøruløsa
A kezelt adatok k‘re: Vezet«kn«v, keresztn«v, e-mail cÀm
Az adatok t‘rl«s«nek hatørideje: a hozzøjøruløs visszavonøsa, az adatkezel«s c«ljønak
megszűn«se
A szem«lyes adatok t‘rl«s«t vagy módosÀtøsøt az aløbbi módokon lehet kezdem«nyezni:
•

postai ÿton: Assix Intersolar Kft. 1211 Budapest, Terelő utca 20. cÀmen,

•

e-mail ÿtjøn az info@assixintersolar.eu cÀmen.

A Felhasznølók adatv«delemmel kapcsolatos jogai «s azok gyakorløsønak módja: A
Felhasznøló t‘rv«nyen alapuló jogait «s k‘telezetts«geit az Info tv. 14-21. Ü-a tartalmazza. A
Felhasznølót a t‘rv«ny alapjøn megilleti a tøj«koztatøshoz való jog, valamint k«rheti
adatainak helyesbÀt«s«t, t‘rl«s«t, zøroløsøt. A jogokról «s k‘telezetts«gekről r«szletesen az
t‘rv«ny fent megjel‘lt szakaszaiban tøj«kozódhat a k‘vetkező weboldalon: http://njt.hu/
cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.296244 (14-21. Ü)
Az adatkezel«ssel kapcsolatos jogorvoslat lehetős«gei: Az adatkezel«ssel «rintett
Felhasznølót megillető jogorvoslat lehetős«geit az Info tv. 22-23. Ü-a tartalmazza: http://
njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.296244

Az adatkezel«ssel kapcsolatos bővebb tøj«koztatøst az oldal Adatkezelőj«n«l k«rhet az
info@assixintersolar.eu elektronikus lev«lcÀmen, valamint a Nemzeti Adatv«delmi «s
Informøciószabadsøg Hatósøgnøl (Sz«khely: 1125 Budapest Sziløgyi Erzs«bet fasor 22/c,
PostacÀm: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon:+36 (1) 391-1400).

4. A szem«lyes adatok tøroløsa, az adatkezel«s
Az Assix Intersolar Kft. szømÀtøstechnikai eszk‘zei, adattøroløsi megoldøsai a sz«khely«n
(1211 Budapest, Terelő utca 20.) talølhatóak meg.

5. Az adatkezelő adatai, kapcsolati adatai
N«v: Assix Intersolar Kft. «s a vele munkaviszonyban ølló, adott szerződ«s teljesÀt«s«vel
kapcsolatos munkak‘ri feladatokat teljesÀtő munkavøllalók.
Sz«khely: 1211 Budapest, Terelő utca 20.
Online el«rhetős«g: info@assixintersolar.eu

6. Az adatfeldolgozó adatai, kapcsolati adatai
N«v: Assix Intersolar Kft. «s a vele munkaviszonyban ølló, adott szerződ«s teljesÀt«s«vel
kapcsolatos munkak‘ri feladatokat teljesÀtő munkavøllalók.
Sz«khely: 1211 Budapest, Terelő utca 20.
Online el«rhetős«g: info@assixintersolar.eu

7. Jogorvoslat lehetős«gei
Jogorvoslati lehetős«g«rt, panasszal a Nemzeti Adatv«delmi «s Informøciószabadsøg
Hatósøghoz tud fordulni az «rdekelt adattulajdonos. A hivatal el«rhetős«ge:
Nemzeti Adatv«delmi «s Informøciószabadsøg Hatósøg
1024 Budapest, Sziløgyi Erzs«bet fasor 22/C.
Weboldal: http://www.naih.hu

