
Adatkezelési Szabályzat

Tiszteletben tartva az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016 április 27-i 2016/679 rendeletéből 
eredő jogai, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(úgyis, mint „személyes adatok védelméről szóló rendelet”, „GDPR” vagy „általános adatvédelmi 
rendelet”) szóló szabályait, kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi információkat 

A személyes adatainak kezelője: Csempe és Fürdőszoba Kft. 
Székhely: 7150 Bonyhád, István utca 24
Telephely: 1171 Budapest, Péceli út 155
E-mail: varhidi2@varhidi.hu

Az adatkezelővel minden olyan ügyben, ami a személyes adatai kezelésével kapcsolatos, az adatkezelő
Csempe és Fürdőszoba Kft. ügyvezető igazgatójához, Oroszki Istvánhoz kell fordulni

Kinek adhatjuk át az adatokat?

A törvény előírásával összhangban az adatait azoknak az alanyoknak adhatjuk át, amelyek a mi 
megrendelésünkre kezelik azokat, pl. informatikai rendszerek, a szolgáltatásunk alvállalkozóinak, 
valamint azoknak az alanyoknak, akik a törvény előírása alapján jogosultak adatszerzésre, pl. 
bíróságoknak vagy bűnüldöző szerveknek – természetesen csak akkor, ha megfelelő jogalapon alapuló
igényt nyújtanak be. 

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Joga van az adatokhoz hozzáférést igényelni, helyesbíteni, törölni vagy az adatfeldolgozást korlátozni.
Visszavonhatja továbbá a hozzájárulását a személyes adatainak kezeléséhez, kifogást emelhet, 
valamint gyakorolhat az általános adatvédelmi rendeletben részletesen említett más jogaira is. Az ilyen
jellegű igényeket közvetlenül a fent megadott címre kell benyújtani. 

Mi az adatkezelésének jogalapja?

Személyes adatai kizárólag az alábbi célokból történnek feldolgozásra: 

  Szerződésünk (árajánlatának és/vagy megrendelésének) teljesítésével összefüggésben 

Adatai minden feldolgozásának a hatályos rendelkezéseknek megfelelő, tényleges jogalapon kell 
alapulnia. 

A hozzájárulás megtétele önkéntes, és bármikor visszavonható, mert a beleegyezés visszavonása nem 
befolyásolja a visszavonás előtti, beleegyezésen alapuló adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás 
visszavonása nem befolyásolja a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. 

Az „Adatkezelési Tájékoztatót” megismertem, tudomásul vettem, hozzájárulok a személyes adataim 
rögzítéséhez, tárolásához, felhasználásához. Ezen hozzájáruló nyilatkozatom mindaddig érvényes, 
amíg nyilatkozatomat vissza nem vonom a varhidi2@varhidi.hu e-mail címre küldött, indoklás nélküli
nyilatkozatommal.
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