Adatkezelési Tájékoztató
Az adatkezelő adatai: INRECO Kft.
2040 Budaörs, Hrsz. 10310.
Adószám: 12017663-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-069697
Honlap: www.inreco.hu
Bevezetés
A szolgáltatásaink iránt érdeklődők, a szolgáltatásokat igénybe vevők (az érintett Felek közötti
szerződéses kapcsolat alapján) önkéntesen hozzájárulásukkal elfogadják, hogy a könnyebb,
zökkenőmentes kapcsolattartás, valamint a szolgáltatások zavartalan teljesítése érdekében az
érintettek adatait kezelik. Ez az önkéntes hozzájárulás csak a szolgáltatási tevékenységekhez
kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a
jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi
aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
Fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására és kötelezettséget
vállal, hogy az esetleges változásokról kellő időben értesíti a partnerek kapcsolattartóit.
Elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak
tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat
bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést,
mely az adatok biztonságát garantálja.
Vonatkozó jogszabályok
Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az érintett tevékenységét a mindenkor
hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek jelen szabályzat kiadásakor az alábbiak:
•

•
•

az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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) (EGT-vonatkozású
szöveg).
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról.
az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges
törvénymódosításról szóló 2019. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban:
Törvénymódosítások).

Fogalmak:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 3.
§. meghatározott fogalmak kerülnek alkalmazásra.
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A kezelt személyes adatok köre
Általános szabály a személyes adatok kezelése során az ügyfeleinkkel kapcsolatosan:
a szolgáltatások igénybevétele, szolgáltatás nyújtásának biztosítása során, egyes
szolgáltatások esetén lehetőség van további adatok megadására, melyek segítik a szerződött
felek elvárt igényeinek teljeskörű megismerhetőségét (ez nem feltétele a szolgáltatás
igénybevételének),
az ügyfélkapcsolat fenntartása (jogi személy, ügyfél, vevő, szállító képviselők személyes
adatai) érdekében, mint kapcsolattartási adatok meg kell adni:
Személyes adat
Név

Adatkezelés célja
A kapcsolattartó nevének kezelése azért
szükséges, hogy személyes kapcsolatot
tudjunk létesíteni, valamint a biztosítási
ügyintézési folyamatok zökkenőmentesen
történjen meg.
A kapcsolattartó címének kezelése azért
szükséges, hogy személyes kapcsolatot
tudjunk létesíteni, valamint a biztosítási
ügyintézési folyamatok zökkenőmentesen
történjen meg.
A
telefonszám
elengedhetetlen
a
felhasználóval történő kapcsolattartáshoz,
valamint a valamint a biztosítási ügyintézési
folyamatok zökkenőmentesen történjen
meg.
Az e-mail cím elengedhetetlen a
felhasználóval történő kapcsolattartáshoz,
valamint a biztosítási ügyintézési folyamatok
zökkenőmentesen történjen meg.

Cím

Telefonszám

E-mail

A megadott személyes adatokat külön adatállományokban más megadott adatoktól
elkülönítetten kerül kezelésre, a megismerése csak a felhatalmazott munkatársak, valamint a
biztosító társaságok, hiteltársaságok részére lehetséges.
Az adatkezelés jogalapja
Az ügyfél kapcsolattartójának hozzájárulása, amelyet a vele történő kapcsolattartás,
szolgáltatás igénybevétele, a szolgáltatás nyújtása és a biztosítási ügyintézés érdekében
megismer és elfogad. A hozzájárulás az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontján alapul.
Az adatkezelés időtartama
Az ügyfél kapcsolattartójának adatait addig kezeljük, ameddig az érintett személy önkéntes
törlési kérelme nem érkezik meg, az adatainak törlését nem kéri, vagy a szolgáltatás
(szerződés) megszűnését követő öt év után töröljük, amennyiben a vonatkozó jogszabályok
másként nem rendelkeznek.
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A weboldal
A működtetett weboldal semmilyen felhasználói adatot nem rögzít, nem gyűjt, nem tárol és
cookie-kat (sütiket) nem használ.
Az adatkezelés
A személyes adatot csak akkor kezelhető, ha az érintett hozzájárult, vagy azt törvény vagy –
törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi rendelet elrendeli.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben
és ideig.
Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról,
illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor
kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az
adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az
adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó
részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény
lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása
során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló
adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra
kerülne sor.
Technikai intézkedések:
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés ellen.
Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak
megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az adatkezelés során megőrizzük
• a titkosságot: megvédjük az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre
jogosult;
• a sértetlenséget: megvédjük az információnak és a feldolgozás módszerének a
pontosságát és teljességét;
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•

a rendelkezésre állást: gondoskodunk arról, hogy amikor a jogosult használónak
szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre
álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A tárolt adatokhoz hozzáférők köre:
Az adatokat az adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni, az adatokat nem
teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki. Az érintett munkavállalók megfelelő
Titoktartási nyilatkozattal rendelkeznek.
Az adatfeldolgozó megnevezése és tevékenysége:
Informatikai szolgáltató, mint adatfeldolgozó
• információ-technológiai szolgáltató:
Cégnév: Kovács István
Székhely: 2151 Fót, Rét utca 4.
E.V. nyilvántartási szám: 4912964
Adószám: 41258551-1-33
E-mail: k.i@digikabel.hu
Képviselő neve: Kovács István
•

számlázó program:
Cégnév: Cobra Computer Kft.
Székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 44.
Cégjegyzékszám: 01-09-468624
Honlap: www.cobra.hu

Könyvvizsgálói szolgáltató, mint adatfeldolgozó:
Cégnév: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Székhely: 1121 Budapest, Zugligeti út 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-062748
Adószám: 10250976-2-43
Honlap: www.consultatiobp.hu
E-mail: office@consultatiobp.hu
Képviselő neve: Marusa Mária Magdolna
Ügyvédi és jogi szolgáltató, mint adatfeldolgozó:
Cégnév: Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi iroda
Székhely: 1025 Budapest, Felhévízi u. 31.
Cégjegyzékszám: 01-09-164646
Adószám: 10736687-2-41
Honlap: www.hjblaw.hu
E-mail: office@hbjlaw.hu
Képviselő neve: dr. Pápista Zoltán Dénes
Munkavédelmi szolgáltató, mint adatfeldolgozó:
Cégnév: Bato Rex Bt.
Székhely: 1042 Budapest, Lebstück M. u. 49. VI/38.
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Cégjegyzékszám: 01-06-511342
Adószám: 28648071-3-41
Honlap:
E-mail: batorex@index.hu
Képviselő neve: Tóth György
Futár szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Cégnév: UPS Magyarország Kft.
Székhely: 2220 Vecsés, Lőrinczi utca 154.
Cégjegyzékszám: 13-09-139285
Adószám: 22776082-2-13
Honlap: www.ups.hu

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

A TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSÉHEZ VALÓ JOG (EU Rendelet 15. cikk)
Írásban tájékoztatást kérhet az alábbiakról:
• milyen személyes adatait,
•

milyen jogalapon,

•

milyen adatkezelési cél miatt,

•

milyen forrásból,

•

mennyi ideig kezeljük, valamint, hogy

•

kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk
hozzáférést, vagy

•

kinek továbbítottuk a személyes adatait.

A beérkezett kérelmet legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött
levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.
(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
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g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben
az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.
(2) Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG (EU Rendelet 16. cikk)
Írásban kérheti, hogy kerüljön módosításra valamely személyes adata (például: bármikor
megváltoztathatja az e-mail címét).
Kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítjük és erről a megadott elérhetőségre küldött
levélben értesítést küldünk, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen
teljesítjük.
Ha nem áll módunkban a kérelmét teljesíteni, akkor a teljesítés elutasításáról azonos
határidőn belül küldünk értesítést a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem
esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.
A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG (EU Rendelet 17. cikk)
Írásban kérheti a személyes adatainak a törlését.
A törlési kérelmet abban az esetben utasítjuk el, ha egy adott jogszabály a személyes adatok
további tárolására kötelez Bennünket.
A beérkezett kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesítjük, és erről a megadott elérhetőségre
küldött levélben értesítést küldünk, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen
teljesítjük.
Ha nem áll módunkban a kérelmét teljesíteni, mivel jogszabály kötelező adatkezelést rendel
el, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a
megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen
teljesítjük.
(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését
kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, 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 adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az
adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget
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élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés
érdekében történő adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; e) a személyes adatokat az Adatkezelőre
alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében
azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy
az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
(3) Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása
esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további
megőrzése jogszerűnek tekinthető:
a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy
c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy
g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
A ZÁROLÁSHOZ VALÓ JOG (EU Rendelet 18. cikk)
Írásban kérheti, hogy a személyes adatait zároljuk. A zárolás addig tart, amíg az Ön által
megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a kérelmét
jogellenesen kezeltük, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági eljárás miatt szükséges
az, hogy a kérelmét ne töröljük. Ekkor a hatóság megkereséséig tovább tároljuk az Ön kérelmét
- amely személyes adatnak minősül - ezt követően töröljük az adatokat. Kérelmét legfeljebb
30 napon belül teljesítjük és erről a megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus
kérelem esetén az elektronikus levélcímen értesítjük.
A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG (EU Rendelet 21. cikk)
Írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Ön személyes adatát közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítanánk, felhasználnánk. Így
például Ön tiltakozhat az ellen, ha a hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait hírlevelek
küldése céljából felhasználnánk.
Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az kizárólag a Társaságra vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a
jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha
a közbeszerzési eljárások során kezeljünk a jogszabályban meghatározott adatait.
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Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelési tevékenységünkkel szemben, mi azt a lehető
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak
megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyet Önnel írásban közlünk. Ha
döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha nem hoztunk volna döntést a
megadott határidőn belül, annak lejártától számított 30 napon belül jogosult Ön bírósághoz
fordulni a döntés megváltoztatása céljából.
AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGA (EU Rendelet 20. cikk)
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő 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 az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés
teljesítése
b) és az adatkezelés automatizált módon történik.
(2) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha
ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását.
(3) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az
adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.
(4) Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA (EU Rendelet 7. cikk (3) bekezdés)
Az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely
időpontban visszavonni az alábbiak szerint: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását
bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan
egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.
AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGE
Amennyiben Ön felénk helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő vagy
tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult
bírósághoz vagy hatósághoz fordulni.
A bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni,
amely szerv soron kívül dönt.
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A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben is
kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAIH
javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az adatkezelőhöz
forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében. Jelen esetben ezért arra kérjük, ha
bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először felénk terjessze elő, bár ezt természetesen
nem várhatjuk el Öntől kötelező jelleggel.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Kelt: Budaörs, 2019. július 10.

Bőkúti Hugó sk.
ügyvezető
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