
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Reklámcélú adatkezelés 

Az adatfelvétel során Ön személyes adatokat ad meg, melyet a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően 
kezelünk, így különösen betartva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvényben (a továbbiakban: az „Info tv.”), a 2016/679/EU Rendelet (GDPR) és a gazdasági 
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban: 
„Reklám tv.”) foglaltakat. Az Info tv., GDPR és a Reklám tv. előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatjuk Önt 
a személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól. 

1. Az adatkezelő személye: Magyar DOKA Kft. (cím: 1037 Budapest, Törökkő u. 5-7., cégjegyzékszám: Cg.01-
09-261300, telefon: +36 1 436 7373, e-mail: (magyar@doka.com), webcím: (www.doka.hu). 

2. Az adatainak a megadása önkéntes. Nem köteles a személyes adatai megadására, de azok hiányában nem tudjuk 
termékeinkről, szolgáltatásainkról tájékoztatni. 

3. Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a Reklám tv. 6.§-a alapján.  

4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama:  
A kezelt adatok Adatkezelési cél Adatkezelés időtartama 

- név,  
- cím, 
- telefonszám, 
- e-mail cím. 

Az adatokat abból a célból kérjük el, 
hogy a későbbiekben az Ön részére 
postán, emailen vagy telefonon 
reklámot, beleértve a hírlevelet is, 
küldjünk, illetve közöljünk a 
termékeinkre/szolgáltatásainkra  
vonatkozóan. 

Az adatokat csak addig kezeljük, amíg az 
erre vonatkozó hozzájárulását vissza nem 
vonja, amit bármikor, ingyenesen, 
korlátozás és indokolás nélkül megtehet. 

5. A személyes adatok forrása: Öntől korábban kapott adatok. 

6. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek: az adatokhoz az adatkezelő Magyar DOKA Kft. marketing 
területtel foglalkozó munkatársai férnek hozzá.  

7. Adattovábbítás: A személyes adatok a Doka GmbH csoporton belül kerülnek továbbításra.   

8. Adatfeldolgozás: A személyes adatok a Doka GmbH csoporton belül kerülnek továbbításra. 

9. Adatbiztonsági intézkedések: A személyes adatai elektronikusan és papír alapon kerülnek tárolásra. A 
személyes adatok tárolásának helye: az adatkezelő székhelye. 

[PAPÍR ALAPÚ TÁROLÁS ESETÉN:] Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az 
adataihoz az adatok zárható, vagyonvédelemmel ellátott helyiségben/zárvédelemmel ellátott szekrényben kerülnek 
tárolásra.  
[ELEKTRONIKUS TÁROLÁS ESETÉN:] Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az 
adataihoz, az adatkezelő a belső szabályzataival összhangban biztosítja a személyes adatok megőrzését és 
akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést így egyebek mellett:  

- a szerverhez és a szerverszobához való hozzáférés korlátozott meghatározott informatikai munkatársakra, 

- a szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett. 

10. Adatkezeléssel kapcsolatos jogai:   

10.1. Tájékoztatáshoz való jog: jelen adatvédelmi tájékoztató útján részletes tájékoztatást adunk Önnek 
személyes adatai kezelésének körülményeiről, az adatkezelő kötelezettségeiről, illetve az Ön jogairól.  

Amennyiben további kérdése van, ismételten is tömör, átlátható, érthető, világos tájékoztatást adunk az Önre 
vonatkozóan általunk kezelt személyes adatokról és azzal kapcsolatos egyéb információkról, így például az adatok 
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozás esetén az adatfeldolgozó nevéről, 
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, arról, hogy az Ön adatait továbbítottuk-e harmadik 
személyeknek. Az Ön kérésére annak kézhezvételét követően a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon 
belül írásban válaszolunk.  
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A tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül kell megtenni. Amennyiben ez nem 
lehetséges, abban az esetben ugyanezen határidőn belül, a késedelem okának megjelölésével további 60 nap áll 
rendelkezésre a tájékoztatás megadására.  

Amennyiben elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, így kap tájékoztatást kivéve, ha más formában kéri. 
Amennyiben pedig a kérelme nyomán nem vagy nem határidőben teszünk intézkedéseket, panaszt nyújthat be a 
felügyeleti szervhez (NAIH), illetve bírósághoz is fordulhat. 

10.2. Helyesbítés kéréséhez való jog: ha bármely általunk kezelt személyes adata nem felel meg a valóságnak, 
kérésére a személyes adatot helyesbítjük. Kérjük, hogy az adataiban bekövetkezett változásról bennünket is 
tájékoztasson,  s ezzel segítse elő, hogy minden esetben megfelelően tudjuk tájékoztatni mind a termékeinkről, 
szolgáltatásainkról, mind pedig az Ön jogairól. 

10.3. Törléshez való jog: Amennyiben a reklámküldéshez való hozzájárulását visszavonja, az adatait 
haladéktalanul töröljük, adatkezelésünket megszüntetjük. Az adatkezeléshez adott hozzájárulását jogosult 
bármely időpontban, indoklás nélkül visszavonni. 

 10.4. Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, amennyiben az alábbi feltételek 
valamelyike fennáll: 

-vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás addig tart, ameddig az adatkezelő ellenőrzi az 
adatok pontosságát, 

-az adatkezelés jogellenes, de ellenzi az adatok törlését, 

-amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, de Ön jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez igényli azokat, 

-tiltakozik az adatkezeléssel szemben, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő rendelkezik-e kényszerítő 
jogos érdekkel. 

10.5. Tájékoztatjuk továbbá, jogosult az adathordozhatóságra is. Ennek keretében az adatkezelő köteles arra, 
hogy az Ön kérésére az Ön személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön 
rendelkezésére bocsássa vagy azt másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 10.6. Észrevételeit, kérdéseit, panaszát így jelezheti 
A rendszerben tárolt személyes adatával és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését, tiltakozását 
írásban vagy e-mailben tudja eljuttatni az alábbi elérhetőségek valamelyikére: 

-Cím: 1037 Budapest, Törökkő u.5-7. 
-E-mail cím: adatbiztonsag@doka.com 
-Adatvédelmi kapcsolattartó: Kovács József 

 
 

 
10.7. Jogorvoslati lehetőségek  

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530  Budapest, Pf.: 5., 
telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot 
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak 
közvetlen veszélye fennáll, illetve jogainak megsértése esetén, valamint bírósághoz is fordulhat. 

 
Budapest, 2019.06.01-től 
 

A változtatás jogát fenntartjuk! 
 

Magyar DOKA Zsalutechnika Kft. 
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