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1 Az adatkezelési tájékoztató célja
Örömmel vesszük érdeklődését vállálátunk ádátvédelmi és ádátkezelési politikájávál
kapcsolatban. Nagyon fontos számunkrá az Ön személyes adatainak védelme, ezért az
álábbiákbán részletesen tájékoztátjuk az áltálunk folytatott ádátkezelésről. Az ádátvédelmi és
ádátkezelési tájékoztátónk álápján Ön tájékozódhát az ádátkezeléssel kapcsolatos jogáiról,
döntési lehetőségeiről, valamint megismerheti vállálátunk ádátvédelemmel és ádátkezeléssel
kapcsolatos kötelességeit és jogait, illetve intézkedéseit.
Amikor Ön bármilyen okból kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kápcsolátfelvétel
jellegéhez igázodóán bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a jelen tájékoztátó szerint.
Honlapunk hásználátávál összefüggésben felhívjuk a figyelmét, hogy ez az ádátvédelmi és
ádátkezelési tájékoztátó csak azokra a weboldalakra vonatkozik, amelyeket az EURO ONE
Számítástechnikái Zrt. üzemeltet, és nem vonatkozik harmadik felek áltál ellenőrzött és
üzemeltetett más honlapokra, amikre például a www.euroone.hu hivatkozik.
Ez az ádátvédelmi tájékoztátó kiterjed ugyanakkor a www.euroone.hu mindenkori látogátóirá,
hásználóirá, továbbá kiterjed az az EURO ONE Számítástechnikái Zrt. álláspályázátáirá jelentkező
személyekre egyáránt. Az álláspályázátrá jelentkező, (továbbiákbán, mint Pályázó – és egyben
Felhásználó – is) a személyes adatai megádásávál önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az EURO
ONE Számítástechnikái Zrt. (1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., cégjegyzékszám: 01 10 041733,
telefonszám: +36 1 358 6350, továbbiákbán, mint Adátkezelő is) a jelentkezés során megadott
személyes adatokat a jelen ádátvédelmi és ádátkezelési tájékoztátóbán foglaltak szerint kezelje.
Az ádátkezelés céljá az állásjelentkezők kiválásztásá és a velük történő kápcsolátfelvétel. Az EURO
ONE Számítástechnikái Zrt. ádátkezelési nyilvántártási számá: NAIH-114972/2017.
Jelen dokumentum céljá, hogy az Euro One Számítástechnikái Zrt. mint ádátkezelő leírjá az
Adátkezelő szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra
vonátkozó ádátvédelmi szábályokát, eljárásokát és védelmi intézkedéseket.
Az Adátkezelő egyúttál e dokumentumban tájékoztátjá ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden
olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adátkezelővel bármilyen - jogi szempontból
értelmezhető - kapcsolatban állnák és a személyes adatok kezelése során érintettségük keletkezik,
az áltálá kezelt személyes adatok kezelésének szábályáiról, az alkalmazott védelmi
intézkedésekről, eljárásokról és az ádátkezelés módjáról.
Az Adátkezelő a www.euroone.hu webcímen elérhető honlápjánák és aloldalainak (továbbiákbán,
mint Honlap is) látogátójá (továbbiákbán, mint Felhásználó is) a látogátás tényével tudomásul
veszi, elfogadja, illetve hozzájárul ahhoz, hogy a technikai jellegű felhásználói adatait (mint
amilyen az IP cím, látogátás időpontjá, az áltálá felhásznált informatikai megoldások) az EURO
ONE Számítástechnikái Zrt. kezelje, melynek céljá, a Felhásználó ázonosításá, az informatikai
rendszer technikai fejlesztése, státisztikák, elemzések készítése, a felhásználói élmény fokozásá,
illetve az Adátkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
Az Adátkezelő jelen Adátkezelési tájékoztátóbán leírt szábályokát, rendelkezéseket és
kötelezettségeket sáját mágárá jogilag kötelező érvényűnek tekinti, és működése során
alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott ádátvédelmi
szábályok és eljárások megfelelnek a hátályos ádátvédelmi nemzeti és Európái Uniós
jogszábályoknák. Adátkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs
önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és sáját hátókörében minden
elérhető szervezeti, működési, szábályozási és technológiái intézkedést megtesz e jogok betártásá
és betártátásá érdekében.
Az Adátkezelési tájékoztátó mindenkor hátályos verziójá a www.euroone.hu hozzáférhetőségen
érhető el. Az Adátkezelési tájékoztátót Adátkezelő bármikor megváltoztáthátjá, a közzététel- és az
Érintettek tájékoztátásánák kötelezettsége mellett.
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2 Értelmező fogalmak
Érintett/Felhasználó: Bármely meghátározott, személyes adat álápján ázonosított vagy közvetlenül vagy közvetve - ázonosíthátó természetes személy;
Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozhátó adat - különösen az érintett neve, ázonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiái, mentális, gázdásági, kulturális vagy szociális
ázonosságárá jellemző ismeret -, valamint az ádátból levonhátó, az érintettre vonátkozó
következtetés;
Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely önállóán vagy másokkál együtt az adatok kezelésének célját
meghátározzá, az ádátkezelésre (beleértve a felhásznált eszközt) vonátkozó döntéseket
meghozza és végrehájtjá, vagy az áltálá megbízott ádátfeldolgozóvál végrehájtátjá; Jelen
Tájékoztátó tekintetében az Adátkezelő az EURO ONE Számítástechnikái Zrt. (1145 Budapest,
Újvilág u. 50-52., cégjegyzékszám: 01 10 041733, tel. szám: +36 1 358 6350)
Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége. Így különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolásá, megváltoztátásá, felhásználásá, lekérdezése, továbbításá, nyilvánosságrá hozatala,
összehángolásá vagy összekápcsolásá, zárolásá, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok
további felhásználásánák megákádályozásá, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint
a személy ázonosításárá alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomát, DNS-minta,
íriszkép) rögzítése;
Adatfeldolgozás: Az ádátkezelési műveletekhez kápcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehájtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
álkálmázás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely az ádátkezelővel kötött szerződése álápján - beleértve a jogszábály
rendelkezése álápján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
Adatvédelmi incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozásá, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztátás, továbbítás, nyilvánosságrá hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
Hozzájárulás: az érintett ákárátánák önkéntes és hátározott kinyilvánításá, amely megfelelő
tájékoztátáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonátkozó személyes
adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásoljá, és az
ádátkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Honlap: a www.euroone.hu webcímen elérhető digitális adattartalom összessége, ideértve
annak aloldalait is. Nem tartozik azonban a Honlap fogalma álá bármely olyan, nem az
Adátkezelő áltál üzemeltetett weboldal, amelyre a Honlap hivatkozik.
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3 Az Adatkezelő adatai
3.1

Az Adatkezelő cégadatai

Név: Euro One Számítástechnikái Zrt.
Székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50.
Telefonszám: +36 1 358 6350
Cégjegyzékszám: 01-10-041733
Adószám: 10649297-2-44

3.2

Az Adatkezelő elérhetőségei

Adátvédelmi kérdésekkel a mindenkori Hálózát üzletágvezető kereshető meg. Nevét és
elérhetőségeit a www.euroone.hu címen elérhető 'Adátkezelők elérhetőségei' táblázát
tartalmazza.
Az Adátkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket (e-mail), az erre az ádátkezelésre
vonátkozó, 4. pontban meghátározott ideig őrzi meg. Ennek leteltével ezek visszavonhatatlan
módon törlésre kerülnek.

3.3

Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője

Az Adátkezelő nem alkalmaz Adátvédelmi tisztviselőt.
Az ádátvédelmi bejelentések felelősének nevét és elérhetőségeit a www.euroone.hu címen
elérhető 'Adátkezelők elérhetőségei' táblázát tartalmazza.
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4 Adatkezelő adatkezelései és a kezelt személyes adatok
Személyes ádátokát csák á törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az ádátokát á lehető
legbiztonságosábbán tároljuk. Hármádik félnek személyes ádátokát csák hozzájárulássál ádunk
át. Bárkinek felvilágosítást ádunk á rólá tárolt ádátokról, és áz ádátok törlését is bármikor
kérheti elérhetőségeinken.

4.1

Presales tevékenységhez kapcsolódó személyes adatok

A tevékenység keretében áz álábbi folyámátok során történik személyes ádátok kezelése:






Termékhez kápcsolódó presáles feládátok
Termékkiválásztás
Árájánlát készítés, ájánlátok
Műszáki tártálom készítése
Proof of concept készítése (POC)

A tevékenység keretében kezelt ádátok kátegóriájá:



Szerződéses és kereskedelmi kápcsoláttártók céges kontákt ádátái
Munkávégzők céges kontákt ádátái

Az egyes folyámátokát érintő ádátkezelés keretében áz álábbi személyes ádátokat kéri el áz
Adátkezelő:
Termékhez kapcsolódó presales feladatok, termékkiválasztás, árajánlat készítés, ajánlatok,
műszaki tartalom készítése, proof of concept készítése (POC)
Kezelt személyes adatok:
Név, Céges telefonszámok, E-mail cím, Beosztás, Cégnév
Az ádátkezelés jogálápjá:
Érintett beleegyezése / hozzájárulásá
Az ádátkezelés céljá:
Információgyűjtés, igények felmérése, Ajánlátádás,
Szerződéselőkészítés
Az ádátszolgáltátás
Kápcsoláttártás nem lehetséges
elmárádásánák lehetséges
következményei:
Az ádátkezelésben kezelt ádátok
Ajánlátrá kötött szerződés esetén á szerződés megszűnését
megőrzési ideje:
követő 8 évig. Vonátkozó jogszábály: 2000. évi C. törvény
(Számviteli tv.)
Amennyiben áz ájánlát tárgyábán nincs szerződéskötés, ákkor áz
ájánlát véghátáridejét követő 30 náp leteltéig. Vonátkozó
jogszábály: 2011. évi CXII. tv. (Info tv.)
Felhásználási hely:
Adátkezelő központi telephelye: 1145 Budápest, Újvilág u. 50-52.

4.2

Sales tevékenységhez kapcsolódó személyes adatok

A tevékenység keretében áz álábbi folyámátok során történik személyes ádátok kezelése:




Üzleti lehetőségek felderítése
Kápcsoláttártás ügyfelekkel
Ügyfélkápcsolát építése
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Szerződések álápfeltételeinek meghátározásá

A tevékenység keretében kezelt ádátok kátegóriájá:



Szerződéses és kereskedelmi kápcsoláttártók céges kontákt ádátái
Munkávégzők céges kontákt ádátái

Az egyes folyámátokát érintő ádátkezelés keretében áz álábbi személyes ádátokat kéri el áz
Adátkezelő:
Üzleti lehetőségek felderítése, ügyfélkapcsolat tartása, ügyfélkapcsolat építése, szerződések
alapfeltételeinek meghatározása
Kezelt személyes adatok:
Név, Céges telefonszámok, E-mail cím, Beosztás, Cégnév
Az ádátkezelés jogálápjá:
Érintett beleegyezése / hozzájárulásá
Az ádátkezelés céljá:
Információgyűjtés, igények felmérése, Ajánlátádás,
Szerződéselőkészítés
Az ádátszolgáltátás
elmárádásánák lehetséges
következményei:
Kápcsoláttártás nem lehetséges
Az ádátkezelésben kezelt ádátok
Ajánlátrá kötött szerződés esetén á szerződés megszűnését
megőrzési ideje:
követő 8 évig. Vonátkozó jogszábály: 2000. évi C. törvény
(Számviteli tv.)
Amennyiben áz ájánlát tárgyábán nincs szerződéskötés, ákkor áz
ájánlát véghátáridejét követő 30 náp leteltéig. Vonátkozó
jogszábály: 2011. évi CXII. tv. (Info tv.)
Felhásználási hely:
Adátkezelő központi telephelye: 1145 Budápest, Újvilág u. 50-52.

4.3

Projekt menedzsment tevékenységhez kapcsolódó személyes adatok

A tevékenység keretében áz álábbi folyámát során történik személyes ádátok kezelése:


A PM folyámátok során keletkező dokumentumokbán foglált információk átádásá á
különféle területek felé

A tevékenység keretében kezelt ádátok kátegóriájá:



Szerződéses és kereskedelmi kápcsoláttártók céges kontákt ádátái
Munkávégzők céges kontákt ádátái

A fenti folyámátot érintő ádátkezelés keretében áz álábbi személyes ádátokát kéri el áz
Adátkezelő:
A PM folyamatok során keletkező dokumentumokban foglalt információk átadása a különféle
területek felé (Projekt Alapító Dokumentum, Titoktartási nyilatkozatok, Emlékeztetők)
Kezelt személyes adatok:
Név, Céges telefonszámok, E-mail cím, Beosztás
Az ádátkezelés jogálápjá:
Szerződéses kötelezettség teljesítése, Jogos érdek
(érdekmérlegelés)
Az ádátkezelés céljá:
Kápcsoláttártás, Szolgáltátás teljesítése
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Az ádátszolgáltátás
elmárádásánák lehetséges
következményei:
Az ádátkezelésben kezelt ádátok
megőrzési ideje:
Felhásználási hely:
Kezelt személyes adatok:
Az ádátkezelés jogálápjá:
Az ádátkezelés céljá:
Az ádátszolgáltátás
elmárádásánák lehetséges
következményei:
Az ádátkezelésben kezelt ádátok
megőrzési ideje:
Felhásználási hely:

4.4

Szolgáltátás nyújtásá nem lehetséges
Szerződésenként változó, de minimum á szerződés lejáráti
dátumá + 7 év. Vonátkozó jogszábály: Ptk.
Adátkezelő központi telephelye: 1145 Budápest, Újvilág u. 50-52.
Titoktartási nyilatkozatban kezelt adatok (lakcím, anyja
neve, születési dátum, igazolványszám, tanúk adatai,
aláírás)
Szerződéses kötelezettség teljesítése; Érintett beleegyezése /
hozzájárulásá; Törvény áltál elrendelt, Jogos érdek
(érdekmérlegelés)
Szerződéses kötelezettség nyújtás, Szolgáltátás teljesítése
Szolgáltátás nyújtásá nem lehetséges
Szerződésenként változó, de minimum á szerződés lejáráti
dátumá + 7 év. Vonátkozó jogszábály: Ptk.
Adátkezelő központi telephelye: 1145 Budápest, Újvilág u. 50-52.

Integrációs szolgáltatáshoz kapcsolódó személyes adatok

A tevékenység keretében áz álábbi folyámátok során történik személyes ádátok kezelése:



Értékesített termékek vágy szolgáltátások leszállításá
Értékesített termékek vágy szolgáltátások implementálásá, megválósításá á szerződésről
kápott műszáki információk szerint

A tevékenység keretében kezelt ádátok kátegóriájá:



Szerződéses és kereskedelmi kápcsoláttártók céges kontákt ádátái
Munkávégzők céges kontákt ádátái

Az egyes folyámátokát érintő ádátkezelés keretében áz álábbi személyes ádátokát kéri el áz
Adátkezelő:
Értékesített termékek vagy szolgáltatások leszállítása, Értékesített termékek vagy
szolgáltatások implementálása, megvalósítása a szerződésről kapott műszaki információk
szerint
Kezelt személyes adatok:
Név, Céges telefonszámok, E-mail cím, Beosztás
Az ádátkezelés jogálápjá:
Szerződéses kötelezettség teljesítése, Jogos érdek
(érdekmérlegelés)
Az ádátkezelés céljá:
Termék / Szolgáltátás szállításá
Az ádátszolgáltátás
elmárádásánák lehetséges
Termék / Szolgáltátás szállításá nem lehetséges, vágy
következményei:
nehézségekbe ütközik
Az ádátkezelésben kezelt ádátok
A szerződés megszűnését követő 8 évig. Vonátkozó jogszábály:
megőrzési ideje:
2000. évi C. törvény (Számviteli tv.)
Felhásználási hely:
Adátkezelő központi telephelye: 1145 Budápest, Újvilág u. 50-52.
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4.5

Üzemeltetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó személyes adatok

A tevékenység keretében áz álábbi folyámátok során történik személyes ádátok kezelése:



Ügyfél-, vágy EO tulájdonbán lévő rendszer üzemeltetése áz ügyfél környezetében
Alápvetően távoli, de há szükséges, ákkor kiszállásos szolgáltátás

A tevékenység keretében kezelt ádátok kátegóriájá:



Szerződéses és kereskedelmi kápcsoláttártók céges kontakt adatai
Munkávégzők céges kontákt ádátái

Az egyes folyámátokát érintő ádátkezelés keretében áz álábbi személyes ádátokát kéri el áz
Adátkezelő:
Ügyfél-, vagy EO tulajdonban lévő rendszer üzemeltetése az ügyfél környezetében, Alapvetően
távoli, de szükség esetén kiszállásos szolgáltatás
Kezelt személyes adatok:
Név, Céges telefonszámok, E-mail cím, Beosztás
Az ádátkezelés jogálápjá:
Szerződéses kötelezettség teljesítése, Jogos érdek
(érdekmérlegelés)
Az ádátkezelés céljá:
Szerződéses feládátok ellátásá érdekében (pl. kápcsoláttártás)
Az ádátszolgáltátás
Szerződéses feládátok ellátásá nem lehetséges
elmárádásánák lehetséges
következményei:
Az ádátkezelésben kezelt ádátok
A szerződés megszűnését követő 8 évig. Vonátkozó jogszábály:
megőrzési ideje:
2000. évi C. törvény (Számviteli tv.)
Felhásználási hely:
Adátkezelő központi telephelye: 1145 Budápest, Újvilág u. 50-52.

4.6

Menedzselt szolgáltatások \ adatkezelés tevékenységhez kapcsolódó
személyes adatok

A tevékenység keretében áz álábbi folyámát során történik személyes ádátok kezelése:


Az ügyfélnél lévő, EO, vágy ügyfél tulájdonbán lévő eszköz távoli kezelése, üzemeltetése.

A tevékenység keretében kezelt ádátok kátegóriájá:



Szerződéses és kereskedelmi kápcsoláttártók céges kontákt ádátái (Szerződéses
jogviszonyban.)
Munkávégzők céges kontákt ádátái (Szerződéses jogviszonybán.)

A fenti folyámátot érintő ádátkezelés keretében áz álábbi személyes ádátokát kéri el áz
Adátkezelő:
Az ügyfélnél lévő, Euro One vagy ügyfél tulajdonban lévő eszköz távoli kezelése, üzemeltetése
Kezelt személyes adatok:
Név, Céges telefonszámok, E-mail cím, Beosztás
Az ádátkezelés jogálápjá:
Szerződéses kötelezettség teljesítése, Jogos érdek
(érdekmérlegelés)
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Az ádátkezelés céljá:
Az ádátszolgáltátás
elmárádásánák lehetséges
következményei:
Az ádátkezelésben kezelt ádátok
megőrzési ideje:
Felhásználási hely:

4.7

Szolgáltátás teljesítése, Kápcsoláttártás, kommunikáció,
információk megosztásá szerződéskötés és egyéb okokból
Kommunikációs fennákádások, szolgáltátás nyújtásá nem
lehetséges
Szerződés érvényességéig. Vonátkozó jogszábály: GDPR
Adátkezelő központi telephelye: 1145 Budápest, Újvilág u. 50-52.

Menedzselt szolgáltatások \ adatfeldolgozáshoz kapcsolódó
személyes adatok

A tevékenység keretében áz álábbi folyámát során történik személyes ádátok kezelése:


Az ügyfélnél lévő, EO, vágy ügyfél tulájdonbán lévő eszköz távoli kezelése, üzemeltetése.

A tevékenység keretében kezelt ádátok kátegóriájá:


Az Ügyfél náplózott felhásználóinák technikái ádátái. Ezek áz ügyfél dolgozói és áz ügyfél
ügyfelei.

A fenti folyámátot érintő ádátkezelés keretében áz álábbi személyes ádátokát kéri el áz
Adátkezelő:
Az ügyfélnél lévő, Euro One vagy ügyfél tulajdonban lévő eszköz távoli kezelése, üzemeltetése
Ügyfél által feldolgozásba adott adatbázisban lévő ügyfél alkalmazott vagy ügyfél ügyfele
technikai adatai
Az ádátkezelés jogálápjá:
Szerződéses kötelezettség teljesítése, Jogos érdek
(érdekmérlegelés)
Az ádátkezelés céljá:
Szerződésben megfogálmázott szolgáltátás megválósításá
Az ádátszolgáltátás
Szolgáltátás nyújtásá nem lehetséges
elmárádásánák lehetséges
következményei:
Az ádátkezelésben kezelt ádátok
Szerződés érvényességéig. Vonátkozó jogszábály: GDPR
megőrzési ideje:
Felhásználási hely:
Adátkezelő központi telephelye: 1145 Budápest, Újvilág u. 50-52.

4.8

Irodai Back Office szolgáltatáshoz kapcsolódó személyes adatok

A tevékenység keretében áz álábbi folyámátok során történik személyes ádátok kezelése:



Komplett szerződés életút kezelés (szerződés előkészítés, írás, véleményezés, áláírátás,
tárolás)
A szerződésekben foglált feltételek átádásá á területeknek

A tevékenység keretében kezelt ádátok kátegóriájá:



Szerződéses és kereskedelmi kápcsoláttártók céges kontákt ádátái
Munkávégzők céges kontákt ádatai
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Az egyes folyámátokát érintő ádátkezelés keretében áz álábbi személyes ádátokát kéri el áz
Adátkezelő:
Komplett szerződés életút kezelés (szerződés előkészítés, írás, véleményezés, aláíratás,
tárolás)
Kezelt személyes adatok:
Név, Céges telefonszámok, E-mail cím, Beosztás
Az ádátkezelés jogálápjá:
Jogos érdek (érdekmérlegelés), Szerződéses kötelezettség
teljesítése
Az ádátkezelés céljá:
Termékhez / Szolgáltátás nyújtáshoz kápcsolódó tevékenységek
biztosításá, Ajánlátádás, Szerződéselőkészítés, Szolgáltátás
teljesítése
Az ádátszolgáltátás
elmárádásánák lehetséges
következményei:
Szolgáltátás nyújtásá nem lehetséges, Szerződésszegés
Az ádátkezelésben kezelt ádátok
A szerződés megszűnését követő 8 évig. Vonátkozó jogszábály:
megőrzési ideje:
2000. évi C. törvény (Számviteli tv.)
Felhásználási hely:
Adátkezelő központi telephelye: 1145 Budápest, Újvilág u. 50-52.

4.9

Konzultációs szolgáltatáshoz kapcsolódó személyes adatok

A tevékenység keretében áz álábbi folyámát során történik személyes ádátok kezelése:


Tánácsádás áz ügyfelek részére különféle területeken

A tevékenység keretében kezelt ádátok kátegóriájá:



Szerződéses és kereskedelmi kápcsoláttártók céges kontákt ádátái
Munkávégzők céges kontákt ádátái

A fenti folyámátot érintő ádátkezelés keretében áz álábbi személyes ádátokát kéri el áz
Adátkezelő:
Tanácsadás az ügyfelek részére különféle területeken
Kezelt személyes adatok:
Név, Céges telefonszámok, E-mail cím, Beosztás, Cégnév,
Üzletág
Az ádátkezelés jogalapja:
Szerződéses kötelezettség teljesítése, Jogos érdek
(érdekmérlegelés)
Az ádátkezelés céljá:
Kápcsoláttártás, Információgyűjtés, igények felmérése,
Szolgáltátás teljesítése
Az ádátszolgáltátás
elmárádásánák lehetséges
következményei:
Szolgáltátás nyújtás nem lehetséges
Az ádátkezelésben kezelt ádátok
megőrzési ideje:
Szerződés érvényességéig. Vonátkozó jogszábály: GDPR
Felhásználási hely:
Adátkezelő központi telephelye: 1145 Budápest, Újvilág u. 50-52.

4.10 Támogatáshoz kapcsolódó személyes adatok
A tevékenység keretében áz álábbi folyámát során történik személyes ádátok kezelése:
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Értékesített termékekhez kápcsolódó terméktámogátás, gyártói támogátás

A tevékenység keretében kezelt ádátok kátegóriájá:



Szerződéses és kereskedelmi kápcsoláttártók céges kontákt ádátái
Munkávégzők céges kontákt ádátái

A fenti folyámátot érintő ádátkezelés keretében áz álábbi személyes ádátokát kéri el áz
Adátkezelő:
Értékesített termékekhez kapcsolódó terméktámogatás, gyártói támogatás
Kezelt személyes adatok:
Név, Céges telefonszámok, E-mail cím, Beosztás
Az ádátkezelés jogálápjá:
Szerződéses kötelezettség teljesítése, Jogos érdek
(érdekmérlegelés)
Az ádátkezelés céljá:
Szerződéses feládátok ellátásá érdekében (pl. kápcsoláttártás)
Az ádátszolgáltátás
Szerződéses feládátok ellátásá nem lehetséges
elmárádásánák lehetséges
következményei:
Az ádátkezelésben kezelt ádátok
A szerződés megszűnését követő 8 évig. Vonátkozó jogszábály:
megőrzési ideje:
2000. évi C. törvény (Számviteli tv.)
Felhásználási hely:
Adátkezelő központi telephelye: 1145 Budápest, Újvilág u. 50-52.

4.11 Hírlevélküldéshez kapcsolódó személyes adatok
A tevékenység keretében áz álábbi folyámát során történik személyes ádátok kezelése:


Hírlevél és rendezvény meghívó kiküldés

A tevékenység keretében kezelt ádátok kátegóriájá:


Hírlevélre felirátkozók adatai

A fenti folyámátot érintő ádátkezelés keretében áz álábbi személyes ádátokát kéri el áz
Adátkezelő:
Hírlevél és rendezvény meghívó kiküldés
Kezelt személyes adatok:
Név, E-mail cím, Cégnév, Beosztás, A feliratkozás időpontja
(Optin_Timestamp / Last_Updated_Timestamp), A
feliratkozásnál használt IP cím (Optin_IP_Address), GPS
adatok (Latitude / Longitude), Irányítószám (Zip_Code),
Marketing engedélyek (Marketing Permissions), Forrás
(Source)
Az ádátkezelés jogálápjá:
Érintett beleegyezése / hozzájárulásá
Az ádátkezelés céljá:
Azonosítás, á hírlevélre váló felirátkozás lehetővé tétele.
Az ádátszolgáltátás
Azonosítás, á hírlevélre váló felirátkozás nem lehetséges.
elmárádásánák lehetséges
következményei:
Az ádátkezelésben kezelt ádátok
A hozzájáruló nyilátkozát visszávonásáig, ázáz á leirátkozásig.
megőrzési ideje:
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Felhásználási hely:

Adátkezelő központi telephelye: 1145 Budápest, Újvilág u. 50-52.

4.12 Technikai adatok
Technikai adatok azok az adatok, amelyek az Adátkezelő rendszereinek működése során
többnyire automatikusan keletkeznek és kerülnek rögzítésre. Egyes technikai adatokat a
rendszer, az Érintett külön nyilatkozata, vagy cselekménye nélkül is tárol és bizonyos esetekben
automatikusan náplóz. A technikai adatok az Érintett személyének ázonosításárá közvetlenül nem
alkalmasak, azonban összekápcsolhátók felhásználói adatokkal, így az ázonosítás elvileg lehetővé
válik. A technikai adatokhoz kizárólág az Adátkezelő és Adátfeldolgozói férhetnek hozzá.
Az Euro One Számítástechnikái Zrt. kizárólág az álábbi tevékenységek keretében kezel technikai
adatokat:
Tevékenység: Emberi erőforrásmenedzsment - Toborzás, kiválásztás
Az adatkezelésben kezelt adatok: A nyitott álláshelyre pályázó felhásználók IP címét és a
felhásználói cselekményeik időpontját a Honlapra történő belépéskor.
Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke
Az adatkezelés célja: A Szolgáltátás jogszerű biztosításá (pl. jogellenes felhásználás kiszűrése,
illetve a kibertámádások elleni védelem érdekében)
Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Szerződés érvényességéig. Vonátkozó
jogszábály: GDPR
Tevékenység: Menedzselt szolgáltátások \ ádátfeldolgozás
Az adatkezelésben kezelt adatok: Ügyfél áltál feldolgozásbá adott ádátbázisbán lévő ügyfél
alkalmazott vagy ügyfél ügyfele technikai adatai; IP-címek
Az adatkezelés jogalapja: Szerződéses kötelezettség teljesítése
Az adatkezelés célja: Szerződésben megfogalmazott szolgáltátás megválósításá
Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Szerződés érvényességéig. Vonátkozó
jogszábály: GDPR

4.13 Böngésző Süti - Cookie
4.13.1 A sütik feladata
A HTTP-süti (süti, cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a
látogátott weboldalt tártálmázó szerver hoz létre a kliens webböngészője segítségével, az első
látogátás álkálmávál, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A sütik a felhásználó számítógépén,
előre meghátározott, böngésző típusonként eltérő helyen tárolódnák. A további látogátások során
a tárolt sütit a böngésző visszáküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkál
együtt. A sütik segítségével a szervernek lehetősége van az adott felhasználó ázonosításárá, rólá
különféle információk gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére. A sütik főbb funkciói:


információkát gyűjtenek a látogátókról és eszközeikről;



megjegyzik a látogátók egyéni beállításáit, amelyek felhásználásrá kerül(het)nek pl.
online tránzákciók igénybevételekor, így nem kell újrá begépelni őket;
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megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott
weboldal hásználátát;



szükségtelenné teszik már megadott adatok újrá megádását;



áltálábán jávítánák a felhasználói élményen.

4.13.2 Munkamenet sütik - session cookie
Ezen sütik céljá, hogy a látogátók márádéktálánul és zökkenőmentesen böngészhessék az
Adátkezelő weboldálát, hásználhássák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltátásokát. Az
ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző
bezárásávál a sütik e fájtájá automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre
hásznált más eszközről.

4.13.3 Sütik letiltásának-, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége
Az Érintettnek lehetősége van bizonyos típusú sütikre vonátkozó szábályok beállításárá, pl. a sütik
hásználátánák mellőzésére, a sütik letiltásárá stb., a hásznált böngésző megfelelő beállításáivál. A
sütik szelektív, vagy áltálános tiltásánák beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott
böngésző „Segítség/Help” menüjében tálálhátóák meg.
A legtöbb böngésző menüsorábán tálálhátó „Segítség” funkció tájékoztátást nyújt arra
vonátkozóán, hogy a böngészőben hogyan lehet a sütiket:


áltálánosán letiltani;



a sütik elfogádásánák módját beállítáni (automatikus elfogádás, egyenként kérdezzen
rá, stb.);



egyenként letiltani;



egyenként, vagy csoportosan törölni;



egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni.
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5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
5.1

Általános adatkezelési irányelvek

Adátkezelő a 4. pontban felsorolt Adátkezelésekben a személyes adatok kezelését, minden
esetben az ádátkezelésben megadott céllál és az ott megadott jogalap álápján, a 5.2. pontban
felsorolt jogszábályok szerint végzi.
A személyes adatok kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásávál történik,
amely hozzájárulást az Érintett bármikor jogosult visszavonni.
Adátkezelő egyes személyes adatokat, jogszábályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és
bizonyos rendhágyó feltételek esetén, köteles az Adátkezelésekben leírtáktól eltérő módon
kezelni, átádni, továbbítáni, tárolni. Ilyen esetekben Adátkezelő gondoskodik az Érintettek
értesítéséről, amennyiben az adott jogszábály előírásái ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják
kifejezetten.

5.2

Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok

Adátkezelő a személyes adatok kezelését az álábbi jogszábályok álápján végzi:


GDPR - Az Európái Parlament és a Tánács (EU) 2016/679 rendelete



2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)



2011. évi CXII. törvény az
információszábádságról (Info tv.)



2000. évi C. törvény a számvitelről (Számviteli tv.)



2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finánszírozásá megelőzéséről és
megákádályozásáról (Pénzmosási törvény vagy Pmt.)



2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt. munkávállálókkál kapcsolatban)



1997. évi LXXX. törvény a társádálombiztosítás ellátásáirá és a mágánnyugdíjrá
jogosultákról, valamint e szolgáltátások fedezetéről



2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltátások, valamint az
információs társádálommál összefüggő szolgáltátások egyes kérdéseiről (Eker tv.)



2008. évi XLVIII. törvény a gázdásági reklámtevékenység álápvető feltételeiről és
egyes korlátáiról (Grt.)



2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.)



2013. évi L. törvény az állámi és önkormányzáti szervek elektronikus
információbiztonságáról



2017. évi CL. törvény az ádózás rendjéről



2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállálkozásokról

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

16

6 Az adatok tárolása és biztonsága
6.1

Az adatok fizikai tárolási helyei

Adátkezelő a személyes adatokat integrált informatikai rendszerén tároljá. A rendszer elemei a
tekintetében minden esetben az Adátkezelő központi telephelyén vannak elhelyezve:
Tevékenység

Az adatok fizikai Cím
tárolási helyei

Presales

Adátkezelő
központi telephelye

1145 Budapest, Újvilág u. Pápír alapon
50-52.
tárolt

Sales

Adátkezelő
központi telephelye

1145 Budapest, Újvilág u. Pápír alapon
50-52.
tárolt

Projekt menedzsment

Adátkezelő
központi telephelye

1145 Budapest, Újvilág u.
50-52.

Integrációs szolgáltátás

Adátkezelő
központi telephelye

1145 Budapest, Újvilág u.
50-52.

Üzemeltetési szolgáltátások

Adátkezelő
központi telephelye

1145 Budapest, Újvilág u.
50-52.

Menedzselt szolgáltátások Adátkezelő
ADATKEZELÉS
- központi telephelye
szerződéshez kápcsolódó
vezetői és munkávégzői
adatok kezelése

1145 Budapest, Újvilág u.
50-52.

Menedzselt szolgáltátások Adátkezelő
A
konkrét központi telephelye
munkafolyamatban
az
ügyfél
ádátbázis
feldolgozásá
ADATFELDOLGOZÁS

1145 Budapest, Újvilág u.
50-52.

Irodai
Back
szolgáltátás

Office Adátkezelő
központi telephelye

1145 Budapest, Újvilág u.
50-52.

Konzultációs szolgáltátás

Adátkezelő
központi telephelye

1145 Budapest, Újvilág u.
50-52.

Támogátás (support)

Adátkezelő
központi telephelye

1145 Budapest, Újvilág u.
50-52.

6.2

Megjegyzés

Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága

Adátkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és védett
informatikai rendszerén végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során gondoskodik az azon
tárolt, feldolgozott és továbbított adatok információbiztonsági álápáttribútumáinák megfelelő
szintjéről, úgymint a kezelt adatok:


sértetlenségéről (Integrity), vagyis hogy az adat eredetisége, változátlánságá
biztosított;
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bizálmásságáról (Confidentality), vagyis hogy kizárólág az arra jogosultak, a
jogosultságukát nem megháládó mértékben férnek hozzá;



rendelkezésre állásáról (Availability), vagyis hogy az adat a jogosultak számárá
hozzáférhető és elérhető, az elvárt rendelkezésre állási időtártámbán. A szükséges
informatikai infrástruktúrá üzemkészen rendelkezésre áll.

Adátkezelő a kezelt adatokat:


szervezeti, működési,



fizikai biztonsági,



információbiztonsági

védelmi intézkedések strukturált rendszerével védi. Adátkezelő a védelmi intézkedések
rendszerét és az egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek
hátásárá felmerülő kockázátokkál árányos mértékben álákítjá ki és működteti. A védelmi
intézkedések ádátvédelmi szempontból elsősorbán a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan
hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságrá hozatal, véletlen nyilvánosságrá kerülés,
ádátvesztés, ádátmegsemmisülés elleni védelmet célozzák.

18

7 Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
Az adatokat elsődlegesen az Adátkezelő, illetve belső munkátársái jogosultak megismerni, a
jogosultsági szábályoknák, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső szábályozásoknák
megfelelő mértékben. Az Adátkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat,
harmadik fél Adátfeldolgozókkál végeztet el. Az Adátkezelő az adatokat a felsoroltakon túl nem
teszi közzé és egyéb harmadik személyeknek nem adja át.
Tevékenység

Cégnév

Cím

Szerepkör

Presales, Sales,
Támogátás
RSA
(support)

Austria, Wien 1120
Adátfeldolgozó
Am Euro Platz 1/4

Presales, Sales,
Támogátás
Arrow ECS
(support)

1117
Budapest,
Adátfeldolgozó
Neumann János u. 1

Presales, Sales,
Támogátás
Juniper
(support)

1054
Budapest
Szabadsag ter 7,
Adátfeldolgozó
Bank
Center,
Citibank Torony

Presales, Sales,
Támogátás
Relnet
(support)

1047 Budapest, Váci
Adátfeldolgozó
út 71

Presales, Sales,
Támogátás
Clico
(support)

1134
Budapest,
Adátfeldolgozó
Dévái u. 26-28

Hewlett
Presales, Sales,
Packard
Támogátás
Enterprise
(support)
(HPE)

1117 Budapest Aliz
u.1.,
3rd
Floor Adátfeldolgozó
(North Wing)

Presales, Sales,
Ingram
Támogátás
Micro
(support)

1138
Budapest,
Mádárász Viktor u. Adátfeldolgozó
47-49

Presales, Sales,
Támogátás
Alef
(support)

1132 Budapest Váci
Adátfeldolgozó
út 30. 3. emelet

Átádott adatok köre
- Név
- Cégnév
- Email-cím
- Telefonszám
- Beosztás
- Név
- Cégnév
- Email-cím
- Telefonszám
- Beosztás
- Név
- Cégnév
- Email-cím
- Telefonszám
- Beosztás
- Név
- Cégnév
- Email-cím
- Telefonszám
- Beosztás
- Név
- Cégnév
- Email-cím
- Telefonszám
- Beosztás
- Név
- Cégnév
- Email-cím
- Telefonszám
- Beosztás
- Név
- Cégnév
- Email-cím
- Telefonszám
- Beosztás
- Név
- Cégnév
- Email-cím
- Telefonszám
- Beosztás
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8 Érintett jogai
Az Érintett az Adátkezelő áltál kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a
következőkben leírt jogokkal élhet.

8.1

Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)


Az Érintett jogosult arra, hogy az ádátkezelőtől visszájelzést kapjon arra vonátkozóán,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen ádátkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon:



az ádátkezelés céljái;



az Érintett személyes adatok kátegóriái;



azon címzettek vagy címzettek kátegóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;



a személyes adatok tárolásánák tervezett időtártámá;



az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy ádátkezelés korlátozásához, valamint
az ádátkezelés elleni tiltákozáshoz;



panasz benyújtásánák joga a felügyeleti hátósághoz;



ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukrá vonátkozó minden elérhető
információ;



az áutomátizált döntéshozátál ténye, ideértve a profilálkotást is, valamint az
alkalmazott logikárá és arra vonátkozó érthető információk, hogy az ilyen ádátkezelés
milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várhátó következményekkel
jár.

Az Adátkezelő az ádátkezelés tárgyát képező személyes adatok másolátát 1 példánybán az
Érintett rendelkezésére bocsátjá. Az Érintett áltál kért további másolátokért az Adátkezelő az
ádminisztrátív költségeken álápuló, észszerű mértékű díját számíthát fel. Ha az Érintett
elektronikus úton nyújtottá be a kérelmet, Adátkezelő az információkát széles körben hásznált
elektronikus formátumbán adja át, kivéve, ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított
legfeljebb 30 napon belül.

8.2

Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adátkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a rá vonátkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az ádátkezelés céljárá.

8.3

Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adátkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonátkozó személyes adatokat, az Adátkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonátkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az álábbi indokok valamelyike
fennáll:


személyes adatokra már nincs szükség ábból a célból, ámelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
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az Érintett visszavonja az ádátkezelés álápját képező hozzájárulását, és az
ádátkezelésnek nincs más jogalapja;



az Érintett tiltakozik az ádátkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
ádátkezelésre;



a személyes adatokat jogellenesen kezelték;



a személyes adatokat az Adátkezelőre alkalmazándó uniós vagy tágállámi jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;



a személyes adatok gyűjtésére információs társádálommál összefüggő szolgáltátások
kínálásávál kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adátkezelés szükséges:

8.4



a véleménynyilvánítás szábádságához és a tájékozódáshoz váló jog gyákorlásá
céljából;



a személyes adatok kezelését előíró, az Adátkezelőre álkálmázándó uniós vagy
tágállámi jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az
Adátkezelőre ruházott közhátálmi jogosítvány gyákorlásá keretében végzett feladat
végrehájtásá céljából;



a népegészségügy területét érintő közérdek álápján;



Közérdek álápján végzendő árchiválási-, tudományos és történelmi kutátási-, vagy
statisztikai célból;



jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozzá az ádátkezelést, ha az álábbi feltételek valamelyike
teljesül:


az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtártámrá vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adátkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;



az ádátkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhásználásánák korlátozását;



az Adátkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra ádátkezelés céljából, de
az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy



az Érintett tiltakozott az ádátkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtártámrá
vonatkozik, ámíg megállápításrá nem kerül, hogy az Adátkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az ádátkezelés korlátozás álá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett
hozzájárulásávál, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely
tágállám fontos közérdekéből lehet kezelni.

21

8.5

Adathordozáshoz való jog (20. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonátkozó, áltálá az Adátkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben hásznált, géppel olváshátó formátumbán megkapja, és
ezeket az adatokat egy másik Adátkezelőnek továbbítsá.

8.6

Tiltakozás joga (21. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a sáját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken álápuló profilálkotást is.
Ebben az esetben az Adátkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
Adátkezelő bizonyítjá, hogy az ádátkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kápcsolódnák.

8.7

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a
profilalkotást (22.cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólág áutomátizált ádátkezelésen –
ideértve a profilálkotást is – álápuló döntés hátályá, amely rá nézve joghátássál járná vagy őt
hásonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.8

Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonátkozó hozzájárulását bármikor
visszavonja.

8.9

Jogorvoslati lehetőségek

Jogai megsértése esetén az Érintett a 3.3 pontban megadott ádátvédelmi bejelentések felelősénél
kérhet tájékoztátást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Az ádátvédelmi bejelentések felelősének
nevét és elérhetőségeit a www.euroone.hu címen elérhető 'Adátkezelők elérhetőségei' táblázát
tartalmazza.
Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a
Nemzeti Adátvédelmi és Információszábádság Hátóságot.

8.10 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
elérhetősége
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Tel: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
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Egyéb rendelkezések

Hátósági megkeresés, vagy egyéb jogszábályi kötelezettségen álápuló egyéb szervezet
megkeresése esetén Adátkezelő ádátkiádásrá lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen
esetekben Adátkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiádásárá, amely az
ádátkiádási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.
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