
ADATVÉDELMI INFORMÁCIÓK 

A H-Szerszám Kft. ügyfélkörébe tartozó személyek és üzleti partnerek személyes adatainak védelme és 

biztonsága kiemelten fontos. Ezért garantáljuk, hogy fejlett adatbiztonsági megoldásokat használunk az 

adatkezelés és adatfeldolgozás során az ügyfelek jogainak tiszteletben tartása mellett. 

SZEMÉLYES ADATOK 

A vonatkozó jogszabályok alapján személyes adatnak minősülnek azok az adatok, amely alapján ügyfelünk 

azonosított vagy azonosítható. Ezek alapján személyes adatnak minősül ügyfelünk neve, e-mail címe és lakcíme, 

amit a hírlevelekre feliratkozáshoz kell megadni. 

ADATKEZELŐ 

Adatkezelőnek minősül az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, 

vagy másokkal együtt meghatározza. Abban az esetben, ha megadja személyes adatait az adatkezelő a H-

Szerszám Kft. lesz, aki a megadott elérhetőségeken kezdeményezheti a kapcsolatfelvételt. 

ADATKEZELÉSI ALAPELVEK  

A H-Szerszám Kft. adatkezelési folyamati és mechanizmusai mindenkor biztosítják a teljes összhangot az 

európai és nemzeti adatvédelmi jogszabályokkal, így különösen a GDPR rendelettel (az Európai Parlament és a 

Tanács 2016/679 számú rendelete) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvénnyel. Alapvető célunk az ügyfelek információs önrendelkezési jogainak tiszteletben tartása 

és hatékony érvényesítése, ezért megteszünk mindent személyes adatainak bizalmas, biztonságos, megfelelő 

jogalapon alapuló, célhoz kötött, transzparens és az elszámoltathatóság alapelvén alapuló kezelése, 

feldolgozása és továbbítása érdekében.  

SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA 

A H-Szerszám Kft. az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, 

valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírus-írtó programot használ. A 

H-Szerszám Kft. garantálja, hogy ügyfelei személyes adatai a GDPR és a jelenleg hatályos jogszabályok szerinti 

védelemben részesüljenek. 

JOGOK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ ADATKEZELÉS KAPCSÁN 

Ügyfeleink az adatkezelőnél: (i) tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, (ii) kérhetik személyes 

adataik helyesbítését, (iii) kezdeményezhetik személyes adataik – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését 

vagy korlátozását, valamint (iv) tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen. Az adatkezelő a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően és az abban meghatározott időtartamon belül tájékoztatja az ügyfeleket. 

Ügyfeleink jogosultak továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu; 

1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) 

vizsgálatot kezdeményezni arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem 

következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Amennyiben ügyfelünk azt tapasztalná, hogy 

személyiségi jogait az adatkezelő megsértette, úgy megilleti a bírósághoz fordulás joga. Eljárás 

kezdeményezése előtt azonban célszerű az adatkezelőnek elküldeni a személyes adataival kapcsolatos 

panaszát.  

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 

 Amennyiben ügyfelünknek a személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése van, a  

hszerszam@hszerszam.hu címre küldheti meg. 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS 

Az adatkezelés megnevezése 
és célja 

A kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama Kik férhetnek hozzá a 
személyes adatokhoz a H-
Szerszám Kft. szervezetén 

belül? 

Ajánlat küldése 
 

 név 
 lakcím 
 e-mail cím 

A hozzájárulás megadásától 
számított 5 évig. Ha az érintett 
hozzájárulását a határidő előtt 
visszavonja, akkor a személyes 
adatokat jelen tájékoztatóban 
írtak szerint törölni kell. 

könyvelő 
értékesítő 
asszisztens 
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