
 

Adatkezelési szabályzat 

Alapfogalmak  
 

• Személyes Adat: az Érintett természetes vagy jogi személlyel kapcsolatba hozható - a 
számlaigénylés, a termékszállítás, az írásos vagy személyes kapcsolatfelvétel, árajánlatkérés során 
- önkéntesen megadott személyes adat, mint például a név, e-mail cím, telefonszám, lakó-, illetve 
tartózkodási hely, valamint Adatkezelő üzletében és környezetében jogszerűen és szabályosan 
üzemeltetett biztonsági kamerák által rögzített képmás továbbá az adatokból levonható, az 
Érintettre vonatkozó következtetés. 

• Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 
közvetve – azonosítható természetes vagy jogi személy. 

• Adatkezelő: az a cég, amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 
(beleértve a felhasznált eszközöket) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa 
megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja – jelen Szabályzat hatályában (az Érintett 
hozzájárulásától függően) a Telemontázs Bt. 

• Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése 
(függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az 
alkalmazás helyétől). 

• Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, különösen 
az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, 
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további, jogszerűtlen felhasználásának 
megakadályozása. 

• Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri 

• Adattovábbítás: az adat meghatározott, harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 
• Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét a törvény 
közérdekből elrendeli 

• Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett www.telemontazs.hu címen elérhető internetes oldal. 
• Hatáskörrel rendelkező hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

(NAIH– www.naih.hu). 
• Vonatkozó jogszabályok: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (Infotv.); az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény (E-ker tv.) 
 
Az Adatkezelés jogalapja, célja  
 



A Telemontázs Bt. (Adatkezelő) szolgáltatását igénybe vevő személy az adatait önként adja meg, 
mely az adatkezelési törvény rendelkezésein alapul (így különösen a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény szabályain). A számviteli törvény alapján kerülhet sor az adatokat tartalmazó 
bizonylatoknak a könyvviteli szolgáltatást nyújtó vállalkozó, ill. könyvvizsgáló részére történő 
átadására. 
Abban az esetben, ha Érintett nem veszi igénybe Adatkezelő szolgáltatását, viszont kapcsolatot 
létesít Adatkezelővel, érdeklődik a forgalmazott termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatban, és 
ezért személyesen vagy üzenetei küldésével adatait (név, email-cím, telefonszám) megadja, ezzel 
egyben adatai kezeléséhez önkéntes hozzájárulását adja.  
Adatkezelő az Érintett adatait a szolgáltatás teljesítése érdekében tárolja, ill. kizárólag a 
szolgáltatás teljesítéséhez és a vásárlással összefüggő célok megvalósításához (pld. szállítás) 
illetve hatósági eljárás esetén adja át harmadik félnek, azokat a vásárlói adatokat, információkat, 
melyek más által, ill. más célra nem használhatók fel az Érintett engedélye nélkül. Adatkezelő a 
szolgáltatás során az Érintett adatait szigorúan bizalmasan kezeli, az adatok kezelésekor az 
adatvédelmi törvénynek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény) és más adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően jár el.  
Az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi, az 
adatkezeléssel érintett munkatársát -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során 
megszerzett és kezelt. 
 
 
Adatkezelő kötelezettségei 
 

•  az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és úgy hajtja végre, hogy az adatvédelmi 
törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az 
érintettek magánszférájának védelmét. 

• az adatfeldolgozás során gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok 
érvényre juttatásához szükségesek.  

• az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából 
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  

• a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében 
megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve 
ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez 
rendelhetők.  

• biztosítja, hogy a rendelkezésére bocsátott adatok a megadottaknak megfelelőek és 
pontosak legyenek, a kitűzött célokhoz szükséges mértéket ne lépjék túl, az adatokat 
pontosan kezeljék és szükség szerint frissítsék, valamint a kérelmeknek (Tiltakozás), 
jogszabályoknak megfelelően töröljék. 

• a személyes adatok automatizált feldolgozása, az adatfeldolgozás során további 
intézkedésekkel biztosítja:  
o a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; 
o az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli 

berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; 



o annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat 
adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy 
továbbíthatják; 

o annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, 
mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; 

 
 
Érintett jogai 
 
Kérelmezheti Adatkezelő elérhetőségein: 

• tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
• személyes adatainak helyesbítését 
• személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 

Az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság (Érintett lakóhelye szerint illetékes 
törvényszék) előtt jogorvoslattal élhet, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos 
kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 
Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu). 
 
 
Adatkezelő adatai, elérhetőségei: 
 
Cégnév: Telemontázs Bt. 
Adószám: 28181549-2-43 
Cégjegyzékszám: Cg.01-06-111108- Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Üzlet: 1119 Budapest, Fehérvári út 44. 
Telefon: +36 1 206 3133 
E-mail: telemontazs@telemontazs.hu 
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