Adatvédelmi tájékoztató
A Szerz®déses partnerek kapcsolattartóinak nyilvántartása
Adatkezelés azonosítószáma: AK0001

1. Az adatkezel® és az adatkezelésre jogosult személyek

A Török Balázs EV  Kodiak (székhelye: 1118 Budapest, Maléter Pál utca 4. ép.: A lp.:
2, cégjegyzékszáma: ilyen nincs, adószáma: 68549471-1-43, weboldala: http://kodiakcsgo.com/,
továbbiakban: egyéni válalkozó) 2018. május 25. napjától kezd®d®en a jelen adatkezelési tájékoztatóban
foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz:

• Név

1.1.

• telefonszám

• e-mail cím

Adatfeldolgozók

Az alábbi adatfeldolgozók vesznek részt a folyamatban

KBOSS.hu Kft

Weboldal:
Telefonszám:
E-mail cím:
Postai cím:
Végzett tevékenység:
Garanciák:

https://www.szamlazz.hu
003630 35 44 789
info@szamlazz.hu
1031 Budapest, Záhony utca 7/c.
A cég online számlázó rendszere tartalmazza a vásárló
adatait  mely számos helyen elérhet® az interneten is.
Adatvédelmi irányelvek megtalálhatóak itt: https://www.
szamlazz.hu/adatvedelem/
***

Raiaisen Bank

Weboldal:
Telefonszám:
E-mail cím:
Postai cím:
Végzett tevékenység:
Garanciák:

https://www.raiffeisen.hu
0036 80 488 588
info@raieisen.hu
Budapest 1700
Számlavezet® bank, aki pl. egyéni vállalkozók esetén
megkapja a számlavezet® nevét, a számlaszámát és az utalt
összeget is.
MNB által felügyelet szolgáltató. A felügyelet ellen®rzi a
biztonsági intézkedéseket is.
***

Google

Weboldal:
Telefonszám:
E-mail cím:
Postai cím:
Végzett tevékenység:

www.google.com
na
na
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043
Kontakt adatok egy gmail ókba kerülnek mentésre
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Garanciák:

EUUSA adatvédelmi pajzs (EU-US Privacy Shield
Framework) és a SvájcUSA adatvédelmi pajzs (SwissUS Privacy Shield Framework) Részletekitt https://
policies.google.com/privacy?hl=hu
***

2. Adatvédelmi felel®s

Az egyéni válalkozó adatvédelmi felel®st nevezett ki, akihez az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi
elérhet®ségeken fordulhat:

Török Balázs

Telefonszáma: csak e-mailen vagyok elérhet®
e-mail címe: kodiakcsgo@gmail.com
3. Az adatkezelés célja és jogalapja

A címben meghatározott adatkezelés jogalapja az egyéni válalkozónál: Ez is a szerz®dés teljesítése
4. Személyes adatok címzettjei

kizárólag én férek hozzá plusz az adatkezel®k
5. Az adatkezelés id®tartama

A Szerz®déses partnerek kapcsolattartóinak nyilvántartása meg®rzési ideje: 8 évig kell ezeket meg®rznem
6. A kezelt adatok tárolásának helye

Az adatok különböz® rendszerben kerülnek tárolásra melyekr®l jelen fejezetben rövid áttekintés olvasható:

Google drive: Minden adat, ami a rendelésekkel kapcsolatos itt kerülnek tárolásra a ókot kétfaktoros
azonosítás védi.

Levelez® rendszer: Minden adat, ami a rendelésekkel kapcsolatos itt kerülnek tárolásra a ókot
kétfaktoros azonosítás védi.

Papír alapú dokumenutmok: Ezek szerz®dések, amiket biztonságos helyen tárolok.
7. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi módokon tudja gyakorolni:

• személyesen felveszi a kapcsolatot az egyéni válalkozó adatvédelmi tisztvisel®jével (el®re egyeztetett
id®pontban) az alábbi címen: 1118 Budapest, Maléter Pál utca 4. ép.: A lp.: 2;
• e-mailt küld az egyéni válalkozó adatvédelmi tisztvisel®je részére a kodiakcsgo@gmail.com e-mail
címre;
• telefonon felveszi a kapcsolatot az egyéni válalkozó adatvédelmi tisztvisel®jével a csak e-mailen
vagyok elérhet® telefonszámon;
Önt az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban:
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7.1.

Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet az egyéni válalkozótól arra vonatkozóan, hogy az egyéni válalkozó kezeli-e a
személyes adatait.
Ha az egyéni válalkozó kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következ® információkhoz
hozzáférni:
(i) az adatkezelés céljai;
(ii) az érintett személyes adatok kategóriái;
(iii) a kezelt személyes adatok
(iv) címzettjei vagy jöv®beli címzettjei;
(v) a személyes adatok tárolásának tervezett id®tartama vagy az id®tartam
(vi) meghatározásának szempontjai;
(vii) az Ön személyes adatok törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön
személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; illetve
(viii) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
Az egyéni válalkozó által kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja oly módon,
hogy a kamerafelvételen szerepl® további személyek nem lesznek felismerhet®k a felvétel másolatán.
7.2.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult az egyéni válalkozótól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan
személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
Az Ön helyesbítésre vonatkozó joga nem terjed ki arra, hogy az egyéni válalkozó a kamerafelvételt
módosítsa, azonban kiterjed arra, hogy az egyéni válalkozó a kamerafelvétel visszanézésére vagy a
kamerafelvétel kiadására vonatkozó jegyz®könyvet helyesbítse, amennyiben az pontatlan vagy hiányos
személyes adatokat tartalmaz.
7.3.

Törléshez való jog

Az egyéni válalkozó az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.
Az egyéni válalkozó a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a
(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
(ii) a személyes adatok kezelését el®író, az egyéni válalkozóra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése,
illetve közérdekb®l vagy az egyéni válalkozóra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében
végzett feladat végrehajtása céljából,
(iii) a népegészségügy területét érint® közérdek alapján,
(iv) közérdek¶ archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
(amennyiben a törléshez való jog valószín¶síthet®en lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné
ezt az adatkezelést), illet®leg
(v) jogi igények el®terjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Egyéb esetekben az egyéni válalkozó indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha
(i) az egyéni válalkozónak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gy¶jtötte
vagy kezelte,
(ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs els®bbséget élvez®
jogszer¶ ok az adatkezelésre,
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(iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
(iv) az egyéni válalkozó, illetve a Biztonsági Cég jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes
adatokat törölni.
7.4.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti az egyéni válalkozót, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén
az egyéni válalkozó, illetve a Biztonsági Cég a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön
hozzájárulásával vagy jogi igények el®terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy
jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéb®l kezelheti.
Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
(i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
(ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
(iii) az egyéni válalkozónak, illetve a Biztonsági Cégnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs
szüksége, azonban Ön jogi igények el®terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes
adatok korlátozását igényli vagy
(iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.
Az egyéni válalkozó, valamint a Biztonsági Cég az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja
Önt a feloldást megel®z®en.
8. Jogsértés esetén tehet® lépések

Amennyiben jogsértést észlelt az egyéni válalkozó, vagy adatfeldolgozói személyes adatok kezelése során,
akkor lépjen velünk kapcsolatba a következ® e-mail címen vagy telefonszámon: kodiakcsgo@gmail.com,
csak e-mailen vagyok elérhet®.
A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi
elérhet®ségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:
Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail cím:

1530 Budapest, Pf.: 5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
+36 (1) 391-1400
+36 (1) 391-1410
ugyfelszolgalat@naih.hu

Személyes adatait kezelése során történ® jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.
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