
 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ  
amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe 
vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.  
 
Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?  
 
Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:  
a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan 
kezeljük.  
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat 
nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.  
c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából 
megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.  
d) Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt 
adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat 
haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.  
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése 
céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.  
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok 
megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 
megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.  
 



Társaságunk az Ön személyes adatait  
a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges 
mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, 
tároljuk és felhasználjuk.  

b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, 
ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.  

c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig 
harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és 
biztonsága.  
 
Kik vagyunk?  
 
A Társaságunk székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kolozsvári u.74. 
A Társaságunk telephelyei: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 72. 
                                                 4220 Hajdúböszörmény, Kórház tér 1. 
A Társaságunk honlapja: www.perm2000kft.hu  
Kapcsolattartás: perem@vnet.hu, 06-24-530-660  
Postacímünk: 2310 Szigetszentmiklós, Kolozsvári u.74.  
Adószámunk: 11713809-2-13 
Cégjegyzékszámunk: 13-09-134091 
Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére 
Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: Brill Life Média Kft.  
Társaságunk az adatok 

kezelése során – ügyfeleink 

színvonalas kiszolgálása 

érdekében – az alábbi 

adatfeldolgozókat veszi 

igénybe: NÉV  

CÍM  TEVÉKENYSÉG  

-  -  IT szolgáltatás  

Brill Life Média Kft.  1037, Budapest, Bécsi út 85.  tárhely szolgáltatás  
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A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a Társaságunkkal való 
kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok 
valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy 
hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.  
 
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, 
hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.  
 

 
Egyéb adatkezelési kérdések  
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldol-
gozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az 
Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.  
Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.  
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre 
bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási 
kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elen-
gedhetetlenül szükséges mértékben.  



Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és 
munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – 
jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.  
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biz-
tosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan 
hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen 
egyéb jogosulatlan felhasználástól.  
Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munka-
vállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel 
elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó 
szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli 
adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk 
mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a 
weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget 
vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az 
Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.  
 

 
 
Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?  
Ön az adatkezelésről  
tájékoztatást kérhet,  

kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését 


tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező 
adatkezelés kivételével),  

bíróság előtt jogorvoslattal élhet,  

a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet 
(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).  
 
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.  

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap:https://naih.hu/  
 

 
Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?  
 
a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény - (Info tv.)  

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)  

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)  



az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)  

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)  

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)  

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
XLVIII. törvény (Grtv.)  
 
Adatkezelési tájékoztató módosítása  
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről 
az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk 
közzététele a ……….. (www.perm2000kft.hu/adatkezeles) ………. weboldalon történik.  
 
Dátum 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


