ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
(2019. január 01.)

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy az itakecontrol.hu illetve az itakecontrol.eu weboldal
felhasználói által, az oldal használata során megadott személyes adatok és egyéb adatok
kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.
A jelen adatkezelési szabályzat az itakecontrol.hu illetve az itakecontrol.eu weboldalon, a látogatók
által önkéntes hozzájárulással megadott, jelen szabályzat mellékleteiben felsorolt
szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.
I. Alapelvek

A személyes adatok kezelését Adatkezelő az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:
i) 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.
ii) 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.
iii) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
iv) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés
céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettek csak az
adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
II. A jelen szabályzatban használt fogalmak jelentése

1. Személyes adat:
bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban:
Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A
személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül
vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
2. Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a
bűnügyi személyes adat.
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3. Hozzájárulás:
az érintett kívánságának 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.

4. Adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így például azok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat,
DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
5. Adatkezelő:
az Adatkezelést végző személy.
6. Adattovábbítás:
ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

7. Nyilvánosságra hozatal:
ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

8. Adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
9. Adatfeldolgozó:
az Adatfeldolgozást végző személy

III. Irányadó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete (GDPR)
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
(továbbiakban: Infotv.)
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IV. Adatkezelő és Adatfeldolgozó adatai:

Az Adatkezelő megnevezése:
Az Adatfeldolgozó megnevezése:
Az Adatkezelő elérhetőségei:
Honlap:

Remetex Kft.
Józsa-Kindler Gábor
email: office@itakecontrol.hu
tel: +36 (30) 418 6289
www.itakecontrol.hu

V. Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.
§ (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintett Hozzájárulása
VI. Adatkezeléssel Érintettek köre:
A Jelen szabályzat mellékleteiben meghatározott szolgáltatásokra regisztrálók.
VII. Hozzájárulás az adatkezeléshez:

Az Érintettek a regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az
Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.
VIII. Az adatkezelés célja:
A Jelen szabályzat mellékleteiben meghatározott szolgáltatásokra regisztrálók.

IX. Az adatkezelés módja:
Automatizált adatfeldolgozás.
X. A kezelt személyes adatok köre:
A Jelen szabályzat mellékleteiben meghatározott szolgáltatásokra regisztrálók.
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XI. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az
Adatkezelő.
XII. Adatok nyilvánosságra hozatala,
Adattovábbítás :
Adatkezelő adatokat nem hoz nyilvánosságra.
Adatkezelő adatokat nem továbbít.
XIII. Az érintettek jogai:

Az Érintett -

a) kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
Az Érintett írásbeli kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve
az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó
nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi
incidens körülményeiről (amennyiben ilyen történt), hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó
tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az
Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.
b) kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését
Az Érintett írásbeli kérelmére Adatkezelő helyesbíti Érintett kezelt adatait

c) kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, amennyiben
i) kezelése jogellenes;
ii) az Érintett kéri az adat törlését;
iii) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -,
feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt;
v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
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d) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
Az Érintett bármikor jogosult az adatkezelés ellen jogos érdekre hivatkozva tiltakozni. Ha az
Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja.

XIV. Hatósági jogorvoslat:

Az Érintett a szemályes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes
törvényszékhez fordulhat panasszal.
Az Érintett továbbá panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet az illetékes Hatóságtól is:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5.
Email:
ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu
Az adatkezelés nyilvántartási száma:
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1. számú melléklet

Hírlevél szolgáltatás
Érintettek köre - a szolgáltatásra kifejezetten regisztráló felhasználók.
Kezelt személyes adatok köre - Felhasználónév, E-mail cím
Az adatkezelés célja - Hírlevél küldése a regisztrált felhasználóknak

2. számú melléklet

Kapcsolat űrlap
Érintettek köre - a Kapcsolat űrlapot kitöltő felhasználók.
Kezelt személyes adatok köre - Név, E-mail cím
Az adatkezelés célja - válasz küldése a kapcsolatfelvételt kezdeményező felhasználóknak

3. számú melléklet

Hozzászólás űrlap
Érintettek köre - a Hozzászólás űrlapot kitöltő felhasználók. (kommentelők)
Kezelt személyes adatok köre - Név, E-mail cím
Az adatkezelés célja - a hozzászólást író személy azonosítása, a hozzászólás kezelése
céljából (lsd. vonatkozó Kommentelési Szabályzat), és automatikus e-mail üzenet küldése a
felhasználóknak a kapcsolódó bejegyzésekről - amennyiben ezt a felhasználó kifejezetten
kérte.
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