ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Főzd meg Ázsiát! nyereményjátékhoz
Bevezetés
A MARESI FOODBROKER KFT. mint a játék szervezője kiemelten kezeli a személyes adatok védelmét
és a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogszabályok betartását.
Ezen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően rögzítse azokat az adatkezelési alapelveket, célokat és egyéb tényeket, amelyek
meghatározzák azt, hogy az Ön által megadott személyes adatokat milyen célból, meddig és hogyan kezeljük,
és az adatkezelés vonatkozásában Önnek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak.
Az Ön által részünkre megadott személyes adatai biztonsága és megfelelő kezelése kiemelten fontos
számunkra, ezért kérjük, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakat gondosan és figyelmesen olvassa el. Ha az
itt írtakkal kapcsolatban bármilyen kérdése, illetve észrevétele lenne, úgy a Tájékoztató elfogadása előtt
forduljon hozzánk bizalommal.
A Tájékoztatóban használatos fogalmak meghatározása
Az alábbiakban, az GDPR 4. cikke nyomán összefoglaljuk a Tájékoztatóban előforduló legfontosabb
fogalmakat.
1. Személyes adat: Az érintettre (játékosra) vonatkozó bármely olyan információ, amely alapján a játékos
azonosítottsága vagy azonosíthatósága teljesül. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Az Adatkezelő a jelen
Tájékoztatóban adatkezelési célonként külön feltüntetett személyes adatokat gyűjti a játékosról.
2. Adatkezelő: az Ön által megadott adatokat a MARESI FOODBROKER KFT. (székhelye: 1118
Budapest, Homonna utca 2-4.; cégjegyzékszám: 01-09-076829; adószáma: 10567203-2-43 kezeli, azaz
kizárólag ezen személy hozhatja meg és hajthatja végre a személyes adatokkal kapcsolatos döntéseket.
3. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton 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 adat további felhasználásának megakadályozása.
4. Adatfeldolgozás: olyan, a személyes adatokkal végzett, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó
bármely tevékenység, amelyet az Adatkezelő nevében hajtanak végre, függetlenül a műveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a
tevékenységet az adaton végzik. Ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy
jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében
személyes adatokat kezel.
5. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
6. GDPR: 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 (általános
adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete.
7. Hatóság: a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 3911400).
8. Játék: a Főd meg Ázsiát! nyereményjáték.

Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Az Adatkezelő annak érdekében, hogy a kezelt személyes adatok minél magasabb fokú védelme, illetve az
adatkezelési műveletekkel járó kockázatok csökkentése biztosított legyen adatvédelmi tisztviselő
kijelöléséről gondoskodott. Jelen fejezetben kerül rögzítésre az Adatkezelő, az Adatkezelő képviselője,
valamint a kijelölt adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei.
Az Adatkezelő elérhetőségei:
Név: MARESI FOODBROKER Kft.
Székhely és levelezési cím: 1118 Budapest, Homonna utca 2-4.
E-mail: office@maresi.hu
Telefonszám: +36 1 248 3030
Az Adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Név: Sabine Schwaiger, Szemes Péter Krisztián ügyvezetők
Levelezési cím: 1118 Budapest, Homonna utca 2-4.
E-mail: office@maresi.hu
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetőségei:
Név: Gál Dénes
E-mail: adatvedelem@maresi.hu
Adatkezelési alapelvek
Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az adatkezelési alapelveket, amelyeket az Adatkezelő az adatkezelés
teljes időtartama alatt, maradéktalanul érvényesít.
1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság:
Az Adatkezelő alapvetően az Érintettől közvetlenül veszi fel és kezeli a személyes adatokat, illetve
amennyiben harmadik személytől közvetetten gyűjt személyes adatot, úgy azt külön feltünteti jelen
Tájékoztatóban. Az Érintett személyes adatainak kezelésére kizárólag jogszerű és tisztességes úton,
valamint az Érintett számára átlátható módon kerül sor. Az Adatkezelő a Tájékoztató hatályos szövegét
ingyenesen, kötelezettségmentesen, folyamatosan elérhetővé és megismerhetővé teszi. Az Adatkezelő a
megadott személyes adatokat tisztességtelen vagy a jelen Tájékoztatóban foglalt célokon felül más,
további célból nem kezeli, adatkezelési tevékenysége során mindenkor jelen Tájékoztatót, valamint az
irányadó jogszabályoknak megfelelően jár el.
2. Célhoz kötöttség:
Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a Tájékoztatóban feltüntetett, egyértelmű és jogszerű
célokból kezelheti. Az egyes adatkezelési célok teljes áttekinthetősége érdekében az Adatkezelő jelen
Tájékoztatóban tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az egyes személyes adatokat milyen célból,
milyen időtartamig és mely jogalap alapján kezeli. Mindezen előírásokat az Adatkezelő rá nézve
kötelezőként alkalmaz.
3. Korlátozott tárolhatóság:
Az Érintett személyes adatainak tárolását olyan formában biztosítja az Adatkezelő, amely az érintettek
azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A jelen
Tájékoztatóban meghatározásra került az egyes adatkezelési célok esetében, hogy mennyi idő elteltével
kerülnek az adatok törlésre.
4. Adattakarékosság:
Az Adatkezelő célja, hogy a Játék minél magasabb színvonalú biztosításához csak a lehető
legszükségesebb, legrelevánsabb személyes adatokat kezelje. Ezek minden esetben olyan adatok,
amelyek az adatkezelési cél eléréséhez valóban szükségesek.

5. Pontosság:
Az Adatkezelő célja, hogy a már rögzített személyes adatok folyamatosan naprakészek, pontosak
legyenek, e cél teljesítése érdekében az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz. Az adatok
naprakészségét az Érintettek is elősegíthetik az adatváltozás bejelentésével, vagy a megadott adataik
helyesbítésével.
6. Adatvédelem elve/ integritás és bizalmas jelleg:
Az Adatkezelő kiemelten fontosként kezeli a megadott személyes adatok védelmét, ezért megtesz
minden ehhez szükséges, elvárható és a technika mindenkori fejlettségéhez igazodó technikai és egyéb
szervezési lépést, eljárást.
Adatkezelés a Játékkal kapcsolatban
A nyereményjátékkal kapcsolatban az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli, amelyeket a játékos a
jelentkezési felület kitöltésével és beküldésével ad meg az Adatkezelő részére: név, telefonszám, emailcím,
lakcím, facebook profilnév.
A személyes adatokat nyereményjáték lebonyolítása érdekében kezeli az Adatkezelő.
Érintettek: nyereményjátékban résztvevő Játékosok.
Az adatkezelés jogalapja a játékos önkéntes hozzájárulása, amely a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontján alapul.
Az érintett bármikor visszavonhatja a játékban való részvételi szándékát, így az adatkezeléshez adott
hozzájárulását is.
Az adatkezelés időtartama: a játékban résztvevő személyek adatait az Adatkezelő a nyertesek megállapítását
követő 1 hónapig kezeli, a nyertesek személyes adatait pedig 1 évig.
Adatfeldolgozók
A játék micrositejának tárhelyszolgáltatója a:
Cégnév: Ininet Kft.
Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.
A játék lebonyolítását az alábbi cég végzi:
Super11 Creative Zrt.
székhelye: 1118 Budapest, Homonna utca 2-4. 4. em.
cégjegyzékszám: 01-10-048731
adószáma: 25460731-2-43
Sütik
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adat-csomagot, ún. sütit
(cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális
munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a
felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.
Az adatkezelés jogalapja: személyes adatok közvetlen általános üzleti és fogyasztói kapcsolat célú kezelése
(az érintettek jogos érdeke).
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.
A
sütik
kezelésére
általában
a
böngészők
Eszközök/Beállítások
menü-jében
az
Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyom-követés megnevezéssel
van lehetőség.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásai-nak nem teljes körű
igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.
Az általunk alkalmazott egyes sütikkel és használati céljukkal kapcsolatos további információk az
alábbi táblázatban találhatók:
Név

Cél

További
információk
Google Analytics
Sütik használata
honlapokon

Google Analytics

Felhasználók és munkamenetek
megkülönböztetésére szolgál. A süti a Google
Analytics felé történő minden egyes adatküldés
Google Analytics
alkalmával frissül.
Adatvédelmi
áttekintés

Facebook

Ez a süti annak megállapítására szolgál, hogy
egy felhasználó be van-e jelentkezve vagy sem. Facebook Süti
A felhasználó státuszának validálására
használat
használható tokent tartalmaz.

Honlap

A felhasználó session kezelésére, valamint az
űrlap védelmére szolgál.

Felhívjuk a figyelmet, hogy harmadik felek (beleértve például hirdetési hálózatokat és olyan külső
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók mint webes forgalomelemzési szolgáltatások) szintén
használhatnak sütiket, amelyek nem tartoznak az ellenőrzésünk alá. Ezek a sütik valószínűsíthetően
elemzési/teljesítmény sütik, vagy célzási sütik.

Facebook gomb
A weboldal használhatja a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2,
Írország) („Facebook“) által üzemeltetett facebook.com közösségi hálózat közösségi pluginjeit.
Ha a jelen webhely olyan funkcióját használja, amely tartalmazza a plugint, akkor az eszköze közvetlen
kapcsolatot létesít a Facebook szervereivel. A plugin tartalmát közvetlenül a Facebook küldi el az eszközére,
és onnan építi be az online szolgáltatásunkba. A feldolgozott adatokból használati profilok generálhatók.
Nem tudjuk befolyásolni, hogy a Facebook mely adatokat szerzi meg a plugin segítségével, ezért az
ismereteink alapján tájékoztatjuk a felhasználókat.
A plugin beépítésével a Facebook értesül róla, hogy Ön megnyitotta a vonatkozó webhelyet. Ha be van
jelentkezve a Facebookon, akkor a Facebook hozzá tudja rendelni a látogatást Facebook-fiókjához. Ha
interakcióba lép a pluginnel, vagyis például a Tetszik gombra kattint vagy hozzászól, akkor a megfelelő
adatok az eszközéről közvetlenül a Facebooknak lesznek továbbítva, és ott tárolódnak. Ha nincs Facebookfiókja, akkor is előfordulhat, hogy a Facebook megtudja és tárolja az IP-címét.
Az adatok Facebook általi megszerzésének, további feldolgozásának és felhasználásának céljáról és
terjedelméről, valamint a magánszférájának védelmével kapcsolatos jogokról és beállítási lehetőségekről a
Facebook adatkezelési szabályzatából tájékozódhat: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Ha tagja a Facebooknak, és nem szeretné, hogy a Facebook adatokat gyűjtsön Önről ezen a webhelyen, és
összekapcsolja a Facebooknál tárolt profiladataival, akkor az online szolgáltatásunk használata előtt ki kell
jelentkeznie a Facebookról, és törölnie kell a cookie-kat. További beállítások és az adatok hirdetési célú
használatának
letiltása
a
Facebook-profil
beállításaiban
adható
meg:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads,
az
egyesült
államokbeli
oldal
http://www.aboutads.info/choices/, az EU-beli oldal címe: http://www.youronlinechoices.com/.

címe:

Jogérvényesítés és jogorvoslat
Az alábbiakban összefoglaljuk az Érintettnek azon jogait, amelyeket az Adatkezelővel szemben
érvényesíthet.
Érintetti jogok gyakorlásának szabályai:
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a tájékoztatáskéréstől számított egy hónapon
belül köteles megadni a kért tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a
kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról
az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az Érintettet.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának
okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati
jogával.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett kérésére rendelkezésre
bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő ésszerű mértékű adminisztratív költséget
számíthat fel.
Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban,
kérheti a személyazonosság megerősítéséhez szükséges további információk benyújtását is.
1. Kommunikáció az Adatkezelővel:
Az Érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció telefonon, e-mail útján, vagy postai úton történik.
Az Adatkezelő erre a célra szolgáló e-mail címe: adatvedelem@maresi.hu; levelezési címe: székhely fenti
címe.
2. Helyesbítés:
Az érintett jogosult a személyes adataiban bekövetkezett változásról az Adatkezelőt (a fentiek szerint emailben vagy postai levél útján) értesíteni. Az Adatkezelő az adatváltozást a kérelem beérkezésétől
számított 8 napon belül teljesíti. Ha az Érintett a személyes adataiban bekövetkezett változást az Érintett
késedelem nélkül nem jelenti be, annak következményeit az Érintett köteles viselni. Ha a megadott
személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő
rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő automatikusan helyesbíti.
3. Adattörlés kérése:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, így különösen, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b) az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja (a visszavonás visszamenőlegesen nem érinti az adatkezelés jogszerűségét);
c) az Érintett a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozik;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Az Adatkezelő a fenti esetkörök fennállása esetén sem köteles törölni a kezelt személyes adatokat,
amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
c) statisztikai célból vagy archiválás céljából, illetőleg tudományos és történelmi kutatási célból,
amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt
az adatkezelést;
d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
4. Adatkezelés korlátozásához való jog:
A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi
feltételek egyike teljesül.
a) a Játékos vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelési cél teljesítéséhez, de
a Játékos igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a
Játékos jogos indokaival szemben.
Amennyiben az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá kerül, úgy az ilyen személyes adatokat a
tárolás kivételével csak a Játékos hozzájárulása mellett, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, fontos közérdekből lehet kezelni. Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül,
úgy a korlátozást kérelmező Játékost az Adatkezelő előzetesen értesíti annak tényéről.
5. Adathordozhatósághoz való jog:
A Játékos hozzájárulása alapján, illetőleg a szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatok
tekintetében a Játékos jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadja számára,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. E jog
gyakorlására kizárólag a hozzájáruláson vagy szerződés teljesítése jogalapján kezelt személyes adatok
tekintetében van mód.
6. A Hatóság eljárásnak kezdeményezése:
A Játékos a Hatóságnál bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes
adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A
Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. A Hatósághoz tett
bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek
hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti
fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le.
7. Bíróság előtti jogérvényesítés:
A Játékos a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre főszabály szerint az Adatkezelő székhelye szerinti
törvényszék illetékes, de az – a Játékos választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszék illetékessége a www.birosag.hu honlapon
található „Bíróság kereső” alkalmazással ellenőrizhető. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el.
8. Kártérítés és sérelemdíj:
Ha az Adatkezelő a Játékos személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével:
a) a Játékosnak, illetve másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni (kártérítés);
b) a Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége
alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül
eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban,
amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Játékos (károsult)
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Adatbiztonság
Az Adatkezelő gondoskodik az adatkezelés biztonságáról és ennek érdekében megteszi a szükséges és
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket. Biztosítja a személyes adatok bizalmasságát (pl.
nyilvánosságra kerülés, jogosulatlan hozzáférés), sértetlenségét (megváltoztatás, módosítás, törlés)
rendelkezésre állását (elérhetőség, visszaállíthatóság).
A fenti követelményeket – többek között – az alábbiak szerint teljesíti:
• az adatkezeléshez használt eszközökhöz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá;
• az elektronikus adatokat zárt, jelszóval védett informatikai rendszerben tárolja;
• megakadályozza az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az
abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének
lehetőségét, továbbá az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés
útján történő használatát,
• gondoskodik az adatok bizalmasságáról: a munkatárs köteles a birtokába jutott adatot csak és
kizárólag az adatkezelés célja érdekében és csak a szükséges mértékben használni úgy, hogy azokhoz
olyan személy, akiknek az adat kezelése a munkájához nem szükséges, ne ismerhesse meg;
• a személyes adatokat kizárólag megfelelő jogalap birtokában továbbítja;
• a személyes adatokat csak a szükséges időtartamig kezeli;
• gondoskodik a vírusok elleni védelemről.
Vegyes rendelkezések
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa.
Budapest, 2020…..

