
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Adatkezelő neve: Provisio Line KFT.     

Székhely: 9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 6-8. I.em. 13. 

             Adószám: 14531910-2-08 

Az adatkezelés célja: 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy meghatározza a Provisio Line Kft. által vezetett 
nyilvántartások kezelésének módját, és biztosítsa az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben meghatározott adatbiztonság követelményét. 

Az adatkezelés jogalapja: 

Jelen tájékoztatóban részletezett személyes adatok kezelésére, tárolására, rögzítésére az információs  
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény alapján és az abban 
rögzítettek szerint kerül sor kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben az érintett a 
hozzájárulását adta.   A felhasználók a Tájékoztatás elolvasása és értelmezése után maguk döntenek, 
hogy megadják-e a weboldal használatához a személyes adataikat. Az adatok megadása önkéntes.    

Az adatkezelés időtartama: 

Honlapjaink látogatása során a böngésző bezárásáig, a személyes adatok megadása esetén a 
regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig. Szerződés megkötésekor természetes és 
jogi személy esetén pedig az adatkezelés időtartama a számviteli törvény szerinti előírás szerint, a 
számviteli bizonylatokra vonatkozóan. 

Adattovábbítás:                                                                                                                                                    

Az adatkezelő az adatok feldolgozása során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

IT szolgáltatás:  Orlando Graphix Kft. 

Provisio Line Kft. munkavállalói, mint adatfeldolgozás, számlázás    
         

Az adatokhoz való hozzáférés: 

A személyes adatokat kizárólag a Provisio Line Kft. ügyvezetője és munkavállalói kezelik. 

A személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra. Kizárólag olyan személyes adat kerül továbbításra, 
amit a felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján és csak a szükséges mértékben és minden 
esetben célhoz kötötten kezeli. 

Tájékoztatás az adatbiztonságról: 

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, kialakítja az eljárási 
szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt adatok védettek legyenek, és mindent megtesz 
annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését és jogosulatlan felhasználást. 
Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat esetlegesen 
továbbítja (a fentiek betartásával)  vagy átadja, felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 

 



Az érintettek jogai és érvényesítésük: 

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai 
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az 
adatkezelésre jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról hogy kik ismerhetik az 
adatokat. Amennyiben bármelyik adatkezelési művelettel nem ért egyet, kérjük ne használja a 
weboldalt. 

Az érintett kérelmezheti: 

• tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, céljáról, jogalapjáról, időtartamáról 
• személyes adatainak helyesbítését 
• személyes adatainak törlését. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen: 

• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik 
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve a kötelező 
adatkezelés esetén) 

• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény kutatás céljára történik 

• törvényben meghatározott egyéb esetben 

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 az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát 
megállapítja, az adatkezelést –beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is- megszünteti és 
az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, 
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek 
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.  

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:                                                             
1530 Budapest, Pf.: 5.                                                                                                                                           
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.                                                                                                     
Tel: +36 1 391 1400                                                                                                                                              
Fax: +36 1 391 1410 


