ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Alulírott PAN-Solution Korlátolt Felelősségű Társaság /Adatkezelő neve/ (székhely: 4400 Nyíregyháza, Stadion u. 8.
3. em. 15., e-mail cím: pansolutionkft@gmail.com képviselő: Pancsusák András, ügyvezető, adatkezelést végző személy
neve és elérhetősége: Pancsusák András– cím: Nyíregyháza Stadion u. 8. 3/15, e-mail: pansolutionkft@gmail.com,
telefon: 06 70/631-1206), mint Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatom Önt arról, hogy a vonatkozó
jogszabályok értelmében Önt megilleti a személyes adatok védelméhez való jog és ez alapján az adatkezelési
hozzájárulási nyilatkozat aláírásával, Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alábbiakban megjelölt adatkezelési
célok érdekében adatait kezelje.
Adatkezelés célja/jogalapja:
- Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása az adati kezeléséhez, vagy Ön és az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő és
Megbízója között létrejött olyan jogviszony, melynek teljesítéséhez az Ön adatainak kezelésére van szükség.
- Az adatkezelés célja:
A személyes adat felhasználása vagy továbbítása egyrészt közvetlen üzletszerzés céljára történik. Az Adatkezelő jogosult
az Ön személyes adatait az Ön irányában történő reklámtevékenység folytatása céljából felhasználni, mely
reklámtevékenység során az Adatkezelő jogosult arra, hogy az Ön részére reklámanyagokat, prospektusokat, valamint az
Adatkezelő tevékenységéről szóló tájékoztatásokat küldjön.
Az adatkezelés másrészt az Ön és az Adatkezelő között a jövőben létrejövő szerződéses jogviszony előkészítésének,
valamint az előkészítés céljából szükséges hatósági eljárásokban történő felhasználás céljából kerül kezelésre.
Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy amennyiben a személyes adatainak kezelésére
a) az Önre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a
személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll kerül sor, abban az esetben az Ön további külön
hozzájárulása nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a személyes adatait az
Adatkezelő.
Adatkezelés időtartama:
- az adatkezelés kezdő időpontja: hozzájáruló nyilatkozat/szerződés kelte
- az adatkezelés időtartama: az adatkezelés az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáig de legkésőbb az Ön
és az Adatkezelő között létrejött jogviszonyból eredő jogok / kötelezettségek érvényesíthetőségének /
kikényszeríthetőségének elévüléséig tart.
Az adatok megismerésére jogosultak:
Azon hatóságok, illetve harmadik személyek, amelyek részére történő adat továbbítás az Adatkezelőre vonatkozó
jogszabályi előírások, vagy Ön és az Adatkezelő között fennálló jogviszony teljesítése miatt, illetve az Ön érdekében
szükséges.
Az adatok megismerésére jogosultak különösen: az Adatkezelő tisztségviselői, az Adatkezelő munkavállalói a
szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben, az Adatkezelő könyvelését ellátó személy, a kiállított
számlák esetében a számlák adattartalmának megismerésére jogosult hatóságok, az Adatkezelő munkavállalói
vonatkozásában a munkaviszonnyal kapcsolatban eljáró hatóságok.
Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
Tájékoztatás kéréshez való jog
Ön az Adatkezelő nevére és címén / e-mail címén keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra nézve,
hogy az Adatkezelő
- milyen személyes adatait,
- milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból,
- milyen forrásból,
- mennyi ideig kezeli,
- az Adatkezelő kinek, mikor, mely jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek
továbbította személyes adatait.
Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
Helyesbítéshez való jog
Ön, az Adatkezelőnek a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő
módosítsa valamely személyes adatát. Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön
által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
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Törléshez való jog
Ön, az Adatkezelőnek a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a
személyes adatainak törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály az
Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő
az adat(ok) törléséről Önt, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
Tiltakozáshoz való jog
Ön, az Adatkezelőnek a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen,
ha:
a) az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett
feladat végrehajtásához szükséges;
b) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen
érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek
személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
c) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának
vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
d) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás, illetve közvetlen
üzletszerzés céljára történik;
e) a tiltakozás jogának gyakorlását törvény lehetővé teszi.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – az Adatkezelő
megszünteti.
Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán
A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködését az Érintett jogosult
bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosult megtagadni vagy megtiltani névadatának a kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott
konkrét – célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását.
Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag
megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Hozzájárulás visszavonásához való jog
Az adatkezeléshez adott hozzájárulását Ön az Adatkezelő honlapján megtalálható, vagy közvetlenül az Adatkezelőtől
nyomtatott formában kérhető nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az Adatkezelőhöz történő visszajuttatásával
visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonásáról szóló nyilatkozatnak az Adatkezelő által történő átvételét követően az
adatkezelést haladéktalanul megszünteti és adatait a nyilvántartásából törli, amennyiben annak jogszabályi akadálya
nincs. Az Adatkezelő az adatkezelés megszüntetéséről és adatai törléséről, vagy annak akadályáról Önt, az Ön által
megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező törvényszék előtt.
Bejelentéssel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1125 Bp. Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) élhet arra hivatkozással, hogy a
személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Kelt.: Nyíregyháza, 2018. május 25.
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ADATKEZELÉSI
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
(KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGY BETŰKKEL KITÖLTENI)
Alulírott
Név.: …………………………………………………………………
Születési név: ……………………………………………………..…
Születési hely: idő: …………………………………………………..
Anyja születési neve: ………………………………………………..
Lakcím/értesítési cím: ……………………………………………….
email cím: …………………………………………………………...
szigszám: ………………………………………………………........
tel.szám: ………………………………………………………….....
a jelen nyilatkozat aláírásával, minden kényszertől és befolyástól mentesen, szabad akarat
elhatározásból, a fentiekben általam saját kezűleg megadott személyes adataimnak az
alábbiakban megjelölt Adatkezelő általi
kezeléséhez
b e l e e g y e z é s e m e t a d o m.
Kifejezetten akként nyilatkozom továbbá, hogy a PAN-Solution Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 4400 Nyíregyháza, Stadion u. 8. 3. em. 15., e-mail cím:
pansolutionkft@gmail.com), mint Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) képviseletében
eljáró személy a jelen hozzájáruló nyilatkozat általam történő aláírását és az adataim
általam történő kitöltését megelőzően konkrét és megfelelő tájékoztatást (1. - 2. oldalon
rögzített tájékoztatás) adott arról, hogy az adataim kezelését az Adatkezelő milyen
célból, milyen időtartamig végzi, illetőleg arról, hogy az adataimmal kapcsolatosan
milyen jogok és jogorvoslati lehetőségek illetnek meg.
Kifejezetten tájékoztatott arról, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét. Akként nyilatkozom továbbá, hogy a jelen nyilatkozat aláírását
megelőzően az 1. – 2. oldalon rögzített tájékoztatót megismertem azt Adatkezelő részemre
rendelkezésre bocsátotta.
Kelt.: …………………………….., 2018………….

………………………………………………….
nyilatkozó aláírása
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