
                                  Adatvédelmi tájékoztató 
 

 

1. Az adatkezelő 
Cégnév: BARANYI Hűtéstechnika Kft. (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, 
Mester u. 1/F )  

Adószám: 11099695-2-06 

Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint a személyes adatai és különleges 
adatai (továbbiakban együttesen: Személyes Adat) kezeléséről és felhasználásáról 
(Adatkezelés), valamint az Adatkezeléssel kapcsolatos jogairól az alábbiak 
szerint tájékoztatja az érintetteket. 

Az Érintett jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy 
Adatkezelő Érintett Személyes Adatait kezelje. A hozzájárulást az Érintett 
regisztrációja és az adatvédelmi tájékoztató elfogadása által elfogadottnak tekinti.  

Adatkezelő kijelenti, hogy a Személyes Adatokat kizárólag a fentiekben leírt 
célból használja az Infotv., illetve a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény 
előírásainak megfelelően. 

2. A kezelt adatok köre  

A regisztrálók által megadott személyes adatok:  

• E-mail cím 
• Név 
• Cím  
• Telefonszám 
• Cégnév  

 

3. Az adatkezelés célja: regisztrálók számára hírlevél küldése, melynek célja 

tájékoztatás az akciókról, újdonságokról. 

 

4. Az adatkezelés időtartama: Amíg az érintett fél nem kéri a törlését. 



 

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 
A megadott személyes adatokhoz, kizárólag az adatkezelő munkatársai 
férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem 
ad át.  

 

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai 

A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók 
önkéntes hozzájárulása. 

Személyes adataik kezeléséről mindenki tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő 
kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt 
adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó 
nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták 
meg az adatokat.  

6.1. A hozzáférés joga 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen 
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 
rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 

6.2. A helyesbítéshez való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve 
az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes 
adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

6.3. A törléshez való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, 
hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül 
törölje meghatározott feltételek esetén. 

6.4. Az elfeledtetéshez való jog 
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, 
az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével 
megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – 



annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az 
érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e 
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, 
ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra 
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 
személyes adatok pontosságát; 
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 
azok felhasználásának korlátozását; 
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; 
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos 
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

6.6. 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 az 
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 

7. Jogérvényesítési lehetőségek 
Kérjük az érintetteket, hogy ha úgy érzik, hogy a BARANYI Hűtéstechnika Kft.  
megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk 
a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a 
felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy 
kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő 
kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 
2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza. 

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt a 
hideg@invitel.hu e-mail címre juttassa el. 



Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az 
adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a 
következő elérhetőségeken lehet élni:  
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Cím:1125Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.  
Telefon: 06- 1-391-1400  
Fax: 06-1-391-1410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Weboldal: naih.hu  
 

8.Kikötés 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát 
megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre 
bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem 
jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó 
tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi. 

 

Hódmezővásárhely, 2020.01.17. 


