
 

Adatvédelmi nyilatkozat 
 

BEVEZETÉS 

 

Jelen nyilatkozatban cégünk lefekteti adatkezelési és adatfeldolgozási elveit, bemutatja azokat 

az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel és adatfeldolgozóval szemben 

megfogalmazott, és betart. 

Cégünk tevékenysége során kiemelt szerepet kap ügyfelei és partnerei személyes adatainak 

védelme, mely az ügyfelek és partnerek információs önrendelkezési jogának tiszteletben 

tartásán alapul. Cégünk a személyes adatokat a mindenkori törvényi rendelkezéseknek 

megfelelően kezeli, és az adatok biztonságát megfelelő biztonsági, technikai és szervezési 

intézkedésekkel garantálja. 

Cégünk adatkezelési és adatfeldolgozási alapelvei az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 

jogszabályok és az informatikai biztonságra vonatkozó kormányzati ajánlások alapján 

kerülnek megfogalmazásra, különös tekintettel a következőkre:  

- 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény); 

- 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 

lakcímadatok kezeléséről (Katv.); 

- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 

- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól (Grt.); 

- a Közigazgatási Informatikai Bizottság 25. számú ajánlása az informatikai biztonságról 

(különösen a 25/3. sz. IBIX ajánlás). 

 

ALAPELVEK CÉGÜNK ADATKEZELÉSE SORÁN 

 

Személyes adatot csak az érintett felhatalmazása alapján kezelünk, előzetes tájékoztatást 

követően.  

 



 

 

Az egyes adatkezeléseinket csak akkor 

kapcsoljuk össze, ha ahhoz az érintett előzetesen, kifejezetten hozzájárult. 

  

 

 

Amennyiben valamely hatóság jogszabályi felhatalmazás alapján megkeresi cégünket, a 

hatóság részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amilyen adatkérésre a 

megkereső hatóságot törvény felhatalmazza. 

 

Cégünk a személyes adatok védelmében külön Informatikai Biztonsági Szabályzatot 

alkalmaz, valamint azon technikai követelményeket, melyeket külföldi partnereivel kötött 

szolgáltatási szerződések tartalmaznak. Mindezen eljárásokkal és rendelkezésekkel cégünk 

adatkezelőként és 

 



Cégünk bizonyos esetekben adatfeldolgozóként jár el, vagyis 

 

JOGORVOSLATI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 
 

 



az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. 

Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha cégünk egyetértett a 

tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

 

 

Amennyiben cégünk adatkezelésével kapcsolatosan további kérdése van, kérjük, keressen fel 

minket a következő elérhetőségeinken: 

 

Cégnév: CONTROLLTraining Kft. 

Cím: 1027 Budapest, Csalogány u. 23.  

Adatvédelmi felelős: dr. Kóczy Lászlóné 

Adatvédelmi felelős elérhetőségei: training@controll.hu, 06 1 457 6990 

  

Ezen Adatkezelési nyilatkozatot utoljára 2010. június 16-án módosították és azonnal hatályba 

lépett. 

 
 


