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1. Adatkezelési tájékoztató célja, az adatkezelés általános 

célja, jogalapja, adatkezelési irányelvek, fogalom 

meghatározások 
A vásárlók adatait a Kovács Biztonságtechnikai Kft. (továbbiakban Adatkezelő, Társaság) jelen 

adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az adatok megadása önkéntes, illetve 

törvényi felhatalmazáson alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében 

az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.  

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását 

jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a Kovács 

Biztonságtechnikai Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes 

adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 

jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:  

• 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-

szabadságról (Infotv.);  

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet, GDPR);  

• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);  

• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);  

• 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról (Pmt.);  

 

A Kovács Biztonságtechnikai Kft., mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért: 

• a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható 

módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 

• a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és 

azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”); 

• a kezel személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak 

legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”); 

• gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek 

legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai 

szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse 

(„pontosság”); 

• a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a 

személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott 

tárolhatóság”); 

• a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 

intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az 

adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével 

vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). 

 

Az adatkezelő felelős a fentiek megfeleléséért, továbbá képesnek kell lennie a megfelelés 

igazolására („elszámoltathatóság”). 
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Fogalom meghatározások 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 

közvetve - azonosítható természetes személy; 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító 

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés; 

Hozzájárulás: az érintett akaratának 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; 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy 

a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok 

további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 

valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-

minta, íriszkép) rögzítése; 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele; 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges; 

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a 

jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi; 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval. 

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a 

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 

Különleges adat: faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 

tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, a kóros 

szenvedélyre vonatkozó személyes adat, és a bűnügyi személyes adat; 
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2. Adatkezelő adatai 
● Kovács Biztonságtechnikai Kft.  

● Székhely: 6727 Szeged, Irinyi J. u. 6. fszt. 1. 

● Adószám: 28757461-2-06 

● Cégjegyzékszám: 06-09-026243 

● Kibocsájtó cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága 

● Elektronikus levelezési cím: kovacs.biztonsagtechnika@gmail.com 

● Telefonos elérhetőség: …………. 

 

3. A kezelt személyes adatok köre 

 3.1 Szolgáltatás teljesítése során végzett adatkezelés 
A Társaság ügyfeleivel kapcsolatban személyes adatot abban az esetben kezel, 

amennyiben a villamosipari felülvizsgálat során hatóság részére jegyzőkönyvet kell készítenie. 

 

Adatkezelés 

célja 

Kezelt adatok 

köre 

 

Adatkezelés 

jogalapja 

Adatok 

tárolásának 

helye 

Adatőrzés 

ideje 

Adatok 

címzettje 

felülvizsgálati 

jegyzőkönyv 

készítése 

● név 

● lakcím 

● e-mail cím 

● telefonszám 

● ingatlanban 

tartózkodás 

jogcíme 

-elsődlegesen 

jogszabályi 

kötelezettség 

teljesítése 

[Rendelet 6. 

cikk (1) 

bekezdés c) pont 

szerinti 

adatkezelés],  

-másrészt 

a szerződés 

teljesítése 

[Rendelet 6. 

cikk (1) 

bekezdés b) pont 

szerinti 

adatkezelés]. 

elektronikosan 

papír alapon 

szerződés 

teljesítéséig, 

illetve a 

jogszabály 

által előírt 

ideig 

 

Hatóság 

 

3.2 A számla kiállítása 

Az adatkezelés a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat 

megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése 

alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten 

alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. 
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Adatkezelés 

célja 

Kezelt adatok köre 

 

Adatkezelés 

jogalapja 

Adatok 

tárolásának 

helye 

Adatőrzés ideje Adatok 

címzettje 

számla 

készítése 
● Név 

● Cím 

● Adószám esetleges 

 

jogszabályi 

kötelezettség 

[Rendelet 6. 

cikk (1) 

bekezdés c) 

pont szerinti 

adatkezelés] 

 

elektronikusan, 

papír alapon 
Az általános 

forgalmi adóról 

szóló 2007. évi 

CXXVII. 159. § 

(1) bekezdése 

alapján a számla 

kibocsátása 

kötelező és azt 

számvitelről 

szóló 2000. évi 

C. törvény 169. 

§ (2) bekezdése 

alapján 8 évig 

kell megőrizni  

 

Az 

adatkezelés 

során a 

könyvelésnek 

kerülnek át a 

számlán lévő 

adatok. 

 

3.3 Panaszok kezelése 
Az adatkezelési folyamat a szolgáltatással kapcsolatos panaszok kezelése érdekében történik. 

 

Adatkezelés 

célja 

Kezelt adatok köre 

 

Adatkezelés 

jogalapja 

Adatok 

tárolásána

k helye 

Adatőrzés ideje Adatok 

címzettje 

panaszkezelés 
• Név 

• E-mail cím 

• Telefonszám 

• Cím (esetleges) 

 

Az 

adatkezelőre 

vonatkozó 

jogi 

kötelezettség 

[Rendelet 6. 

cikk (1) 

bekezdés c) 

pont szerinti 

adatkezelés] 

 

elektroniku-

san és 

papíros 

formában 

A 

fogyasztóvédelem

ről szóló 1997. évi 

CLV. törvény 

17/A. § (7) 

bekezdése alapján 

5 évig 

köteles vagyunk a 

panaszt megőrizni 

[Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pont szerinti 

adatkezelés] 

 

 

Az ügyben 

eljáró 

bíróság, 

vagy 

fogyasztóvé

delmi 

szervezet, 

illetve 

Kamara 

részére 

kerülhet 

továbbítás-

ra adat. 

 
 

3.4 Kamerával kapcsolatos adatkezelés 
Az Adatkezelő területén kamerák üzemelnek az érintettek személyi és vagyoni biztonsága 

érdekében és egyéb célokból. Ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató táblák 

hívják fel, valamint a kamera működésére külön Kameraszabályzat vonatkozik. 
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Adatkezelés 

célja 

Kezelt 

adatok 

köre 

 

Adatkezelés 

jogalapja 

Adatok 

tárolásának 

helye 

Adatőrzés 

ideje 

Adatok 

címzettje 

adatkezelés 

célja elsősorban 

az emberi élet, 

testi épség, 

egészség 

védelme, 

valamint a 

vagyonvédelem 

● Képmás 

 

önkéntes 

hozzájárulás 

[Rendelet 6. 

cikk (1) 

bekezdés f) 

pont szerinti 

adatkezelés] 

 

elektronikusan 30 nap 

 

bírósági vagy 

más hatósági 

eljárásban 

bizonyítékként 

a hatóság 

kérésére 

 

 

4. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat 

megismerők köre 
A Társaság nem jogosult az általa kezelt, őrzött személyes adatot más 

személynek továbbítani, vagy egyéb formában hozzáférhetővé tenni kivéve 

 

a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; 

munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás 

címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a Társaság felé hivatalos 

megkeresését eljuttatja; 

 

b) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az 

adattovábbítás címzettje a Társasággal kötelmi jogviszonyban lévő személy, 

továbbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és a Társaság közötti kötelmi 

jogviszony teljesítése. 

 

4.1 Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés 

Az adatfeldolgozó megnevezése: ……….. Kft. 

Az adatfeldolgozó székhelye: ………………………… 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06 ………………….. 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: …………………… @.............. 
 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a 

számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és 

címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének 

megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli. 

 

5. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei  

 

5.1 Tájékoztatáshoz való jog  

A Kovács Biztonságtechnikai Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az 

érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben 

említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást 

mailto:osszegzo.lucza@invitel.hu
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tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően 

megfogalmazva nyújtsa. 

 

5.2 Az érintett hozzáféréshez való joga  

Az érintett az egyes fejezetekhez írt email címre, vagy a Társaság nevére és címére eljuttatott 

kérelmére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül a Társaság - 

azonos adatok tekintetében évente egy alkalommal térítésmentesen, ezen felül térítés ellenében- 

tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által 

feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az 

adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, 

továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és 

címzettjéről. 

A Társaság az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az 

érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes 

adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens 

időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az 

adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén a Társaság írásban közli az érintettel, hogy a 

felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja 

az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről. 

 

5.3 Helyesbítés joga  

Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat a 

Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti. 

A helyesbítésről a Társaság értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az 

adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az 

adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

A kérelemre történő helyesbítésre, az elintézési határidőre, valamint a jogorvoslati lehetőségre 

az 5.2. pontban foglaltak irányadóak. 

 

5.4 Törléshez való jog  

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a 

társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:  

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték;  

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja;  

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre;  

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor.  
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Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:  

-a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  

-a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve  

-közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében 

végzett feladat végrehajtása céljából;  

-a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból 

vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

5.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog  

Az érintett kérésére a társaság 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, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;  

• 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; vagy  

• 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.  

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy 

más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely 

tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 

5.6 Adathordozáshoz való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 

5.7 Tiltakozás joga  

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az 

adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, 

ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a 

személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok 

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak. 
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5.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a 

profilalkotást  

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen 

– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt 

hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

 

5.9 Visszavonás joga  

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

 

5.10 Bírósághoz fordulás joga  

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. 

 

5.11 Adatvédelmi hatósági eljárás 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

Telefon: 0613911400  

Fax: 0613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap: http://www.naih.hu 

 

6. Adatkezelési tájékoztató módosítása 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és 

jogalapját nem érintő módon módosítsa. 

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból 

további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az 

adatkezelés céljáról és az alábbi információkról: 

-a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam 

meghatározásának szempontjairól; 

-azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz 

való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken 

alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a 

hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az 

adathordozhatósághoz való jog biztosítását; 

-hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor 

visszavonhatja, 

-a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 

-arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen 

alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes 

adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az 

adatszolgáltatás elmaradása; 

-az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást 

is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető 

információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható 

következményekkel bír. 

 

http://www.naih.hu/
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Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja 

hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia. 

 

7. Egyéb rendelkezések 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési 

hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a 

Magyar Nemzeti Bank, OEP, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 

tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 

megkereshetik az adatkezelőt. A Kovács Biztonságtechnikai Kft. a hatóságok részére – 

amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit 

és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül 

szükséges. 

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató szövege, szövegrészletei szerzői jogi védelem alatt állnak 

és azok bármely, engedély nélküli másolása, felhasználása szerzői jogi és egyéb 

jogszabályokba ütközik! 

 

 


