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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
I.

II.

ALAPADATOK

Adatkezelő neve:

NETLOCK Informatikai és Hálózatbiztonsági
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye:

1101 Budapest, Expo tér 5-7.

weblap:

https://netlock.hu/

levelezési cím:

1101 Budapest, Expo tér 5-7.

e-mail cím:

info@netlock.hu

központi telefonszám:

+36 1 437 6655

Belső adatvédelmi tisztviselő neve:

Szabó Zoltán

e-mail cím:

dpo@netlock.hu

telefonszám:

+36 1 437 6655

Adatvédelmi kérelmek:

amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az
adatkezeléssel
kapcsolatban,
a
kérelmét
a
Szolgáltatóunk által kijelölt kapcsolattartónak, vagy
közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőnek jogosult
eljuttatni az adatvédelmi tisztviselő fenti e-mail
címére.

Adatfeldolgozás:

az 1. sz. mellékletben megjelölt személyek végeznek
adatfeldolgozást

Adattovábbítás:

a Szolgáltató által használt MailChimp hírlevél küldő
szolgáltatással összefüggésben felmerült adatkezelés
során megvalósul az Európai Unión kívüli harmadik
országba megfelelőségi határozat alapján történő
adattovábbítás

Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás:

Szolgáltatónál
automatizált
profilalkotás nincs

Adatkezelési nyilvántartási szám:

NAIH – 50145/2017.

döntéshozatal

és

SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLY
A tájékoztató személyi hatálya kiterjed a NETLOCK Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Szolgáltató”) valamennyi szervezeti egységére és
munkatársára, ideértve a megbízási jogviszony keretében eljáró magánszemélyeket is. A jelen tájékoztató
tárgyi hatálya kiterjed a Szolgáltató természetes személy szerződéses partnereit, ügyfeleit, megbízottait (a
továbbiakban: „Partner”) érintő valamennyi személyes adatkezelési tevékenységre.
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A jelen tájékoztató hatálya nem terjed ki a Szolgáltató munkavállalóinak, valamint a Szolgáltatóhoz
álláspályázatára jelentkezők adatainak kezelésére.
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III.

HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉS
Felhívjuk Tisztelt Partnerünk figyelmét, hogy a honlapon történő regisztráció során kért adatok,
az elfelejtett jelszó megküldéséhez szükséges kérdésben és válaszban megadott információk,
valamint a jelen tájékoztató 1. számú mellékletében megjelölt adatok kezelése Tisztelt Partnerünk
előzetes hozzájárulását igényeli, azaz a megjelölt adatokat a Szolgáltató az Ön kifejezett
hozzájárulása nélkül nem rögzítheti.
A fenti kifejezett hozzájárulást Tisztelt Partnerünktől a Szolgáltató honlapjára történő regisztrálást
követően a honlapon keresztül megadott közvetlen nyilatkozattétel útján kéri a Szolgáltató.
A Szolgáltató tájékoztatja Önt, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás
bármely időpontban, szabadon visszavonható. A hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez történő
hozzájárulás megadásának megtagadására, vagy visszavonására tekintettel semmilyen joghátrány,
negatív megkülönböztetés nem éri Önt.
A fentiek mellett tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Amennyiben hozzájárulását visszavonja, azzal egyben kifejezi azon szándékát is, hogy Szolgáltató a
regisztrált felhasználók közül Önt törölje.
Amennyiben a későbbiekben a Szolgáltató és Ön között az általunk kínált szolgáltatások
tekintetében egyéb jogviszony jön létre, az Ön regisztrált felhasználói állapotának fenntartása a
továbbiakban a Szolgáltató által biztosított szolgáltatás nyújtása szempontjából elengedhetetlen,
így a regisztráció céljára szolgáló adatok kezelésének jogalapja a konkrét szolgáltatásra vonatkozó
jogviszony létrejöttének napjától kezdve már nem az Ön hozzájárulása, hanem a GDPR. 6. cikk. (1)
b) pontja szerinti, a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés lesz. Felhívjuk szíves figyelmét,
hogy a fenti rendelkezés kizárólag a regisztrációhoz szükséges adatok tekintetében érvényes!
Amennyiben a regisztráción felül további jogviszony nem keletkezik a Szolgáltató és Ön között, az
adatkezelésünk jogalapja a regisztráció céljára szolgáló adatok tekintetében is az Ön hozzájárulása marad.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy azon adatok szolgáltatásának megtagadása, amelynek kezelése
jogszabályon alapul, vagy a Szolgáltató szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
(tehát nem hozzájáruláson alapuló adatkezelés), az Szolgáltató Ön felé fennálló szerződéses
kötelezettségei teljesítésének akadályát képezheti.

IV.

KEZELT ADATOK KÖRE
Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatait a Szolgáltató a jelen tájékoztatóban foglalt célból kezeli.
A Szolgáltató által végzett adatkezelés részletes szabályait a Szolgáltató mindenkor hatályban lévő
Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza.
A Szolgáltató által kezelt adatok
A jelen Tájékoztatóhoz 1. számú mellékletben foglalt táblázat tartalmazza


a kezelt adatok körét Partneri minőségre lebontva



az adatkezelés célját



az adatkezelés jogalapját



az adatkezelés időtartamát



az adatok továbbítását, illetve a bevont adatkezelő / adatfeldolgozó megnevezését
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V.

A PARTNERT AZ ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGILLETŐ JOGOK

Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltatótól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérelmezheti, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által a Szolgáltató
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az a Szolgáltató, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Tájékoztatjuk, hogy jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
A fenti jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
A fentiekre vonatkozó kérelmét, vagy az adatkezeléssel összefüggő panaszát a szerződéssel kijelölt
kapcsolattartójának, vagy közvetlenül az Adatvédelmi Tisztviselőnek jogosult eljuttatni. A kérelem
elintézésének részletes szabályait a Szolgáltató mindenkor hatályban lévő Adatvédelmi és adatbiztonsági
Szabályzata tartalmazza.
Tájékoztatjuk, hogy a GDPR, valamint a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt
érvényesítheti az adatkezeléssel összefüggő jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság segítségét is kérheti.
A Szolgáltató a Partnerek adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által
okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. A Szolgáltató mentesül az okozott
kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az
érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.
Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:

www.naih.hu

Budapest, 2018. május 25.
NETLOCK Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Szolgáltató
Somkuti András ügyvezető
Melléklet:
1.

számú melléklet – A Szolgáltató által kezelt adatok (lásd külön dokumentumban)
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