
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁHOZ  

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016 április 27.-én meghozott az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló rendelet (a továbbiakban Adatvédelmi törvény) és a 

személyes adatok védelméről szóló 2011.évi CXII. törvényben értelmében ezúton tájékoztatjuk az ezen 

rendeletekben megfogalmazott jogairól és kötelezettségeiről  

ADATKEZELŐ  

A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás a 9200 Mosonmagyaróvár, Gyári út 29. székhelyű, 

14114096-2-08 adószámmal és 08-09-015593 cégjegyzékszámmal rendelkező Volmer-Tours Kft. 

társaságot illeti (a továbbiakban Adatkezelő).   

A személyes adatok kezelése az Adatkezelő feladata, ugyanakkor a személyes adatokat a szoftver 

szolgáltató, esetleg más személy is végezheti, aki a nyújtott szolgáltatás jellegét vagy a szerződés, 

illetve a jogi kötelezettségek teljesítését tekintve megfelel.  

A személyes adatok a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében, valamint az arra 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (kormányzati szervek, szerződéses partnerek) megoszthatók 

harmadik felekkel.  

  

A KEZELT ADATOK HATÁSKÖRE  

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó csupán azokat a személyes adatokat kezeli, amelyek 

feldolgozását szigorúan a cél teljesítéséhez szükséges mértékben az érintett engedélyez. Az Ön 

személyes adatait a törvény és más általánosan kötelező érvényű jogszabályok (adószabályok, szociális 

és egészségbiztosítási előírások stb.) által előírt kötelezettségek teljesítése érdekében dolgozzuk fel. 

Tájékoztatás céljából bemutatjuk a személyes adatok egyes kategóriáit:  

• azonosító adatok, amelyek az Ön egyértelmű és egyedi azonosítására szolgálnak (név, 

vezetéknév, cím, születési szám, születési dátum, állandó lakcím, azonosítószám, adószám) és 

elérhetőségi adatok (elérhetőségi cím, telefonszám, e-mail cím)  

• leíró adatok (például banki kapcsolat)  

• egyéb a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok  

• az alkalmazandó jogszabályok keretén kívül nyújtott adatok (fotók, személyes adatok 

felhasználása egyéni célokra) az érintett hozzájárulásának keretében kerülnek feldolgozásra  

AZ ADATFELDOLGOZÁS CÉLJA  

Az adatkezelő csak azokat az adatokat dolgozza fel, amelyek a cél teljesítéséhez szükségesek. 

Tevékenységünk keretén belül az Ön személyes adatait a következő célokra fogjuk felhasználni:  

• a hozzájárulási nyilatkozatban foglalt célokra (szerződéskötési ajánlat, a megkötött 

szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése stb.)  

• az Adatkezelő vagy más érintett személyek jogainak védelme  



• az Adatkezelővel szemben támasztott kötelezettségek teljesítése az általánosan 

kötelező jogszabályoknak és az államigazgatási szervek döntéseinek megfelelően   

• létfontosságú érdekeinek védelme  

A SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSAI  

Az általunk feldolgozott személyes adatok az alábbi forrásokból származnak:  

• az Ön által benyújtott kifejezett beleegyezésből és közvetlenül Öntől (e-mailes 

levelezés, telefon, chat, weboldalak, internetes kapcsolatfelvételi űrlap, közösségi 

hálózatok, névjegykártyák stb.)  

• nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásokból, listákból és bejegyzésekből (pl. 

cégnyilvántartás, kereskedelmi nyilvántartás, nyilvános telefonkönyv stb.)  

• egy harmadik féltől, akit Ön felhatalmazott arra, hogy személyes adatait átadja az 

Adatkezelőnek  

A SZEMÉLYES ADATOK ÉRINTETTJEI  

Csupán azon személyek adatait dolgozzuk fel, akiknek adatai a cél teljesítéséhez szükségesek. 

Tevékenységünk keretén belül az alábbi személyek adatai kerülnek feldolgozásra:  

• ügyfelek  

• alkalmazottak  

• szerződő partnerek  

• szükség esetén harmadik felek   

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA  

Az érintettek adatait csupán a cél megvalósulásához szükséges ideig kezeljük. Az adatkezelés 

időtartamát az Ön által benyújtott hozzájárulási nyilatkozat, a megkötött szerződés vagy az 

általánosan kötelező jogszabályok határozzák meg.  

ADATFELDOLGOZÁSI MÓDSZEREK   

Az adatfeldolgozást rendszerint az Adatkezelő végzi vagy adott esetben az Adatkezelő 

munkatársai által felhatalmazott Adatfeldolgozó. Az adatfeldolgozás számítógépes 

technológia segítségével történik, illetve a személyes adatok papír formája esetében kézzel is, 

miközben a a személyes adatok kezelését és feldolgozását illető valamennyi biztonsági előírás 

betartása garantált. Ebből a célból az Adatkezelő technikai és szervezeti intézkedéseket 

fogadott el, különösen a személyes adatokhoz való jogosulatlan vagy véletlenszerű hozzáférés, 

azok megváltoztatása, megsemmisítése vagy elvesztése, illetéktelen terjesztése és 

feldolgozása vagy egyéb visszaélés megakadályozása érdekében. Minden olyan személy, aki 

hozzáférhet az érintett adataihoz, tiszteletben tartja annak magánéletét és köteles az 

érvényben lévő adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően eljárni.  



AZ ADATALANY JOGAI  

A GDPR és a 2011.évi CXII. infótörvényben az érintettnek, mint adatalanynak széleskörű 

hozzáférési jogot biztosít. A legfontosabbak közé tartozik az alábbi információkhoz való 

hozzáférés:  

• az adatfeldolgozás célja és hatásköre  

• az adatfeldolgozási időtartam  

• a személyes adatok forrása  

• azon személyek vagy személyek kategóriái, akik hozzáféréssel rendelkeznek a 

személyes adatokhoz vagy hozzáférést fognak kapni  

• a személyes adatok profilja  

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó az adatfeldolgozás 

során megsérti a személyes adatok és a magánélet védelméről szóló jogszabályokat vagy ha a 

személyes adatok nem helyesek, jogában áll az Adatkezelőt kérdőre vonni és kérelmezheti a 

hiba eltávolítását (pl. blokkolni, kijavítani, bővíteni vagy törölni). Ha az Adatkezelő kérésének 

nem tesz eleget, lehetősége van felkeresni a felügyeleti hatóságot, vagyis az Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.  

  

Mosonmagyaróvár, 2021.04.01.  

 


