ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

IT-Nav Hungary Kft.

(Székhely: 3300 Eger Hatvani kapu tér 8. 3/21.)

1.

Bevezetés

Az IT-Nav Hungary Kft. (székhely: 3300 Eger Hatvani kapu tér 8. 3/21.) és kapcsolt
vállalkozásai – a továbbiakban Adatkezelő - mindenben megfelel a hatályos jogszabályok
adatvédelmi rendelkezéseinek, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (Infotv.), illetőleg a jelen
tájékoztatóban foglaltaknak.
Jelen adatkezelési tájékoztató megtalálható az Adatkezelő honlapján, mely a www.itnav.hu/adatkezelesi-tajekoztato.pdf címen érhető el. Az Adatkezelő jelen tájékoztató tartalmát
bármikor módosíthatja, melyről az érintetteket kellő időben tájékoztatja.

2.

Fogalmi meghatározások

Érintett:

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül
vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat:
az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,
valamint a bűnügyi személyes adat;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
Tiltakozás:

az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és
az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa
megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás:
az adat meghatározott
hozzáférhetővé tétele;

harmadik

személy

számára

történő

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,
valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon
végzik.
3.

Adatkezelési alapelvek

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező
adatkezelés).
Különleges adat az Infotv. 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha
az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, valamint az egészségi állapotra vonatkozó
adat esetében törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt
egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden
tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik
ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel
kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Az érintett a rá vonatkozó adatok kezeléséhez adhatja a hozzájárulását.
A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és jogszabályi felhatalmazás alapján más
szervek megkereshetik az Adatkezelőt tájékoztatás adása, illetőleg adatok közlése céljából.

A megkeresés csak olyan személyes adatra és olyan mértékben vonatkozhat, mely a
megkeresés céljának a megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4.

A személyes adatok kezelésének a célja, jogalapja

A Adatkezelő szolgáltatásaival összefüggő adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak,
a személyes adatok közvetlenül az érintettektől származnak.
Az adatkezelés célja a könyvelési, könyvvizsgálati, adótanácsadói, valamint egyéb, a
szerződésben kikötött szolgáltatások szerződésszerű teljesítése, a teljesítés elősegítése, az
ügyfelek tájékoztatása valamint hírlevél küldése.
Az adatok kezelésének a jogalapja az érintett hozzájárulása, különös tekintettel az Infotv.,
valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
rendelkezéseire.
5.

A kezelt adatok köre

Személyes azonosító adatok (vezetéknév, keresztnév, születési név, titulus, születési hely, idő,
anyja neve, állampolgárság, személyi igazolvány száma és érvényessége, lakcímkártya
száma), elérhetőség (telefonszám, e-mail cím, állandó lakóhely, tartózkodási hely), nem,
családi állapot, számviteli, könyvelési, pénzügyi adatok, valamint az ügyfelek által
önkéntesen megadott egyéb adatok.
6.

Az érintettek jogai

Valamennyi érintett kérheti saját személyes adatainak pontosítását, illetve a jogviszony
megszűnését követően a törlését.
Az érintett az info@it-nav.hu e-mail címen tiltakozhat a jogszabályba ütköző adatkezelés
ellen, illetve jogosult a jogai érvényesítése érdekében bírósághoz, vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c. ) fordulni.

7.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az Adatkezelő és az érintett közötti szerződéshez kötődik, ezért a
szerződés megszűnéséig tart. Az Adatkezelő a jogviszony megszűnését követően az elévülési
idő lejártáig megőrzi az adatokat.

8.

Adattovábbítás

Az érintett az on-line vagy papír alapú regisztráláskor elfogadja, hogy személyes adatait az
Adatkezelő továbbíthatja a kapcsolt vállalkozásainak, melyek a következők: nincs ilyen.
Mindezeken túlmenően az Adatkezelő adminisztrációs feladatai megkönnyítése érdekében
egyes adatkezelési műveletek elvégzése céljából a személyes adatok meghatározott részét
vagy egészét általa megbízott adatfeldolgozó, alvállalkozó, teljesítési segéd részére
továbbíthatja.

9.

Adatbiztonság

A személyes adatok tárolása és feldolgozása a Adatkezelő székhelyén, 24 órás őrzéssel védett
web-szerveren történik. Az Adatkezelő megtesz minden adminisztratív, számítástechnikai és
fizikai biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatokat megóvja a
jogosulatlan hozzáféréstől, elveszéstől, illetőleg minden lehetséges fenyegetéstől. Az
Adatkezelő gondoskodik a személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumok fizikai
védelméről.
Amennyiben az Adatkezelő. adatkezelésével kapcsolatban észrevétele merülne fel, kérjük
jelezze azt az info@it-nav.hu e-mail címen.
10. Honlapra vonatkozó információk
Az ügyfél az it-nav.hu weboldalt ingyen, személyes adatok megadása nélkül látogathatja.
Bizonyos részekhez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött, amely során az ügyfél
személyes adatnak minősülő információkat ad meg.
Az ügyfél az adatok átadásával, és elküldésével, valamint a honlap látogatásával hozzájárul
ahhoz, hogy az átadott adatait az Adatkezelő a jogszabályokban, valamint a jelen
tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza, valamint hozzájárul a lentebb írt
automatizált egyedi döntésnek is minősíthető adatkezeléshez.
A regisztráció során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatait semmilyen
körülmények között nem teszi – az érintett kifejezett beleegyező hozzájárulása nélkül - más
számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit,
valamint a cégcsoport tagjait, és az adatfeldolgozókat.
A cégcsoport tagja:
Az adatfeldolgozók: Juhász Péter, Debreczeni László
A weboldal egyes részei ún. "cookie"-kat használnak - fájlokat, amelyek az érintett
hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és az érintett azonosításának és további
látogatásainak megkönnyítése céljából. Az érintett beállíthatja a böngésző programjában,
hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván küldeni, és meghatározhatja, hogy el
kívánja-e azt fogadni (A cookie-kal kapcsolatban további információt a
http://www.cookiecentral.com címen találhat)
A weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék
a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve a Adatkezelő statisztikákat készít,
például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a
felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket a Adatkezelő
semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján az érintett személyesen azonosítható
lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

A weboldalon a Adatkezelő reklámokat jeleníthet meg. A rendszer személyes adatokat gyűjt a
hirdetésre kattintó felhasználókról, a célból. Ezen adatok köréről, illetve felhasználási
módjáról a Google Adatvédelmi irányelvei adnak bővebb tájékoztatást.
A Adatkezelő az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes
megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében minden kártérítési felelősséget
kizár.
A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában a Adatkezelő tulajdona, szerzői jogi
védelem alatt álló szellemi alkotása. Az Adatkezelő ezzel kapcsolatosan minden jogot
fenntart.
A weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül adó- vagy jogi tanácsadásnak, azt az
Adatkezelő csupán tájékoztató jelleggel helyezi el, felelősségét kizárja.
A weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését a
Adatkezelő szintén kizárja.
A weboldalon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az
Adatkezelő befolyása alatt.
A Weboldal 'fórum' rovatában, valamint a weboldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések,
tájékoztatók tartalma tekintetében az Adatkezelő minden felelősséget kizár. Az Adatkezelő
fenntartja a jogot a hozzászólások ill. felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés,
figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére, de ez nem kötelezettsége.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot felhasználók kitiltására, a regisztráció előzetes értesítés és
indokolás nélküli megszüntetésére.

