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Személyes adatkezelési megállapodás 
 
Daktela sro, székhelye: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 27232263, bejegyezve a 
Prágai Városi Bíróság által vezetett Cégjegyzékbe, C. szakasz, 106338. beszúrás (a továbbiakban: 
„Adminisztrátor”). ) a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv (Általános Adatvédelmi Rendelet) hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2016/679 sz. (a továbbiakban: rendelet) az alábbi személyes adatokat kezeli: 
 

vezetéknév, 

keresztnév 

email cím,  

Telefonszám. 
 
A név, vezetéknév, e-mail cím és telefonszám megadását az Art. b) Szabályozás - az adatkezelés az 
érintett kérelmére a szerződéskötés előtt megtett intézkedések végrehajtásához szükséges. Ezeket a 
személyes adatokat az Ön és a vállalat közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében kell feldolgozni.  
 
A személyes adatokat a fenti célból a szolgáltatási igény/szolgáltatási igény teljesítését követő 24 
hónapig kezeljük, kivéve, ha más jogszabály a szerződéses dokumentáció hosszabb ideig történő 
megőrzését írja elő. 
 
Olyan szerződés megkötése esetén, ahol az Adminisztrátor szoftver- és hardver szolgáltatás 
szolgáltatójaként jár el, az Ön email címére (vagy telefonszámára) küldjük meg a kereskedelmi  
közleményeket, mivel ezt az eljárást a törvény 7. § (3) bekezdése lehetővé teszi. 480/2004 Coll. 
“information society”, hacsak nem utasítja el. Ezek a közlések csak hasonló árukra vagy szolgáltatásokra 
vonatkozhatnak, és bármikor leiratkozhatnak - levél, e-mail küldésével vagy kereskedelmi üzenetben 
található hivatkozásra kattintva. Ebből a célból az e-mail címet az Adminisztrátor a szerződés 
megszűnésétől számított 3 évig kezeli. 
 
Az adatkezelő kijelenti, hogy minden személyes adatot bizalmasan kezel, és harmadik félnek nem ad ki. 
Ez alól kivételt képeznek az adatfeldolgozók, amelyek feldolgozó szoftverek, szolgáltatások és 
alkalmazások szolgáltatói lehetnek, ugyanakkor ezeket az Adminisztrátor rendszeresen nem használja.  
 
 
        Felhívjuk figyelmét, hogy a rendelet értelmében Önnek joga van: 
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- tájékoztatást kérni személyes adatairól, 
 
- hozzáférést kérhet tőlünk ezekhez az adatokhoz, és kérheti azok frissítését, javítását, vagy 
adatkezelési korlátozását. 
 
- személyes adatok törlését kérni, kivéve, ha olyan személyes adatról van szó, amelynek további 
feldolgozására a vonatkozó jogszabályok értelmében felhatalmazást kapunk,  
 
- az adatok hordozhatóságát és a kezelt személyes adatokról másolatot kérni, - az Adatkezelő jogos 
érdekén alapuló adatkezelés esetén a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint; f) Önnek jogában 
áll tiltakozni az adatkezelés ellen, 
 
- panasszal- a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál és bírói védelemmel élni az adatvédelmi jogokkal 
kapcsolatban, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelését megsértették.  

 
Daktela s.r.o 
 
 
 

 
 


