Adatvédelmi tájékoztató
Jelen adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy Petrics Balázs egyéni vállalkozó (székhely: 8800,
Nagykanizsa, Király utca 30. fsz. 4. adószám: 72882003-1-40, nyilvántartási szám: 52410417) által a
www.kulfoldiadozas.hu weboldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse és erről
közérthető formában az ügyfeleit tájékoztassa.
Adatkezelő megnevezése:
Név: Petrics Balázs egyéni vállalkozó
Székhely: 8800, Nagykanizsa Király utca 30. Fsz. 4.
Adószám: 72882003-1-40
Nyilvántartási szám: 52410417
Telefonszám: +36 30 417 7283
E-mail-cím: ausztriaiado@gmail.com
Petrics Balázs E.V. tevékenysége során az alábbi alapelveket követi:
1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan
kezeljük.
2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat
nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából
megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
4. Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok
pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése
céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok
megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
Az Ön személyes adatait
1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a
szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük,
rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
2. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű,
ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
3. illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez a vállalkozó, vagy pedig
harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és
biztonsága.
Az egyéni vállalkozó a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kinevezni,
alkalmazni.

Kezelt adatok köre:
1. A weboldalunk látogatóinktól ajánlatkérésnél és kapcsolati oldalunkon keresztül kérünk
be személyes adatokat.
Tevékenység
megnevezése
és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Honlap látogatása
Cél a honlap rendeltetésszerű és
színvonalas működésének
biztosítása,
IP cím
a szolgáltatásaink minőségének
ellenőrzése és javítása,

a látogatás időpontja

a rosszindulatú, weboldalunkat
támadó látogatók beazonosítás,

a meglátogatott aloldalak
adatai,

a látogatottság mérésére,
statisztikai célok

Ajánlatkérés űrlap
személyre szabott ajánlatokat
készítünk és küldünk, üzletszerzési
célból Önt megkeressük a megadott
telérhetőségeken

A vállalkozó
jogos érdeke

az Ön által használt
operációs rendszer és
böngésző típusa

1 hónap

hozzájárulás

teljes név,
e-mail cím,
telefon

ajánlatkéréstől
számított max. 6
hónapig

név, e-mail cím
telefonszám
Kapcsolatfelvételi
űrlap érdeklődésre, panaszra
válaszadás

·
hozzájárulás

egyéb személyes üzenet

max. 1 éven
belül,
de általában a
levelezést
követően
töröljük.

2. A szolgáltatásainkat megrendelő személyektől nyomtatott formában kérünk be
személyes adatokat, hogy az általuk adott osztrák adóvisszatérítési/családi pótlék/gyes/
megbízást teljesíthessük vagyis az osztrák adózással kapcsolatos dokumentumokat
helyettük, a nevükben és az ügyfeleink hozzájárulásával elkészíthessük.

Tevékenység
megnevezése
és az adatkezelés célja

Adóvisszatérítés/gyes/családi
pótlék igénylési szolgáltatásaink
Cél az ügyfél osztrák
adóvisszatérítésével, családi pótlék,
gyes visszatérítésével és
ügyintézésével kapcsolatos hivatalos
dokumentumok elkészítése és
beadása az ügyfél részére

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

hozzájárulás

Teljes név, cím,
telefonszám, e-mail cím,
anyja neve, e-card száma,
születési hely és dátum,
magyar adóazonosító
szám, állandó lakcím,
levelezési cím, ausztriai
állandó vagy ideiglenes
lakcím, családi állapot,
házasság/válás/élettársi
viszony kezdetének
dátuma, bankszámlaszám,
IBAN szám, házastárs
neve, leánykori neve,
születési dátuma,
telefonszáma, gyerek(ek)
neve(i), születési dátum(ai),
taj szám(ok),

1 év

Adattovábbítás
Az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi
adatfeldolgozókat vesszük igénybe:
NÉV

Tárhelypark Kft.

KBOSS.hu Kft.

CÍM

TEVÉKENYSÉG

1132, Budapest Victor Hugo
utca 18-22.

tárhely szolgáltatás

1031 Budapest, Záhony utca 7.

online számlázó program

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

Adatfeldolgozók:
Tárhelyszolgáltató:
Tárhelypark Kft.
Székhely: 1132 Budapest Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23289903-2-41;
Cégjegyzékszám: 01-09-322570
Telefonszám: +36 1 700-4140;
E-mail: info@tarhelypark.hu
Online számlázószoftver: Számlázz.hu
A Felhasználó elfogadja, hogy a számla kiállításához a szamlazz.hu számlázóprogram
üzemeltetőjéhez továbbítjuk személyes adataikat.
KBOSS.hu Kft.
Adószám: 13421739-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Email: info(kukac)szamlazz(pont)hu
Postacím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/c.
Továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, számlázási cím
Adattovábbítás célja: a végbement tranzakciókról készült elektronikus számlák elkészítése /
könyvelése / kézbesítése, ügyfélszolgálati segítségnyújtás
Az adatkezelés jogalapja és célja
Az adatkezelést jogszabályi előírás alapozza meg a magánszemélyek részére kiállított számlák
esetén. A számla kötelező tartalma a termék/szolgáltatás beszerzőjének neve és címe (az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVIII. tv. 169. § e) pontja). A számviteli bizonylatok
megőrzési ideje 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés).
A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatokat az
eredeti céljuktól eltérő célra nem használjuk fel.
Az adatkezelés időtartama
A jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő személyes adatokat a jogszabályban előírt
határidőig őrizzük.
Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.szamlazz.hu/szamla/adatvedelem
Facebook közösségi oldal
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált
neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon és
lájkolta a weboldalt.
3. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők
személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok
forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a https://huhu.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.
5. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára,
módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal
szabályozása vonatkozik:
(https://hu-hu.facebook.com/legal/terms), (https://hu-hu.facebook.com/about/privacy/)
6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a
Facebook.com weboldalon.

Sütik
A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogatsz meg. A
sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató
egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és
általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.
A kulfoldiadozas.hu weboldal a sütiket a következő célokból használja:
Weboldalunk fejlesztése, a navigációja megkönnyítése weboldalunkon és annak funkcióinak
használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt.
a, Feltétlenül szükséges, munkamenet (Session Cookies) sütik
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják
annak funkciót, pl. többek között az adott oldalakon végzett műveleteinek megjegyzését egy látogatás
során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra vonatkozik, a munkamenet
végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
Ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni weboldalunk használatát.
b, Használatot elősegítő sütik
Jelenleg nem használunk ilyen sütiket a weboldalunkon.
c, Teljesítményt biztosító sütik
Jelenleg weboldalunk nem használ ilyen típusú sütiket.
Kezelt adatok köre: IP cím, látogatás dátum, időpont.
Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi Érintett.
Az adatkezelés célja: Az Érintettek egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális
munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés
megakadályozása.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetében a honlapok
látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 30 napig tart.
Sütik ellenőrizése és kikapcsolása:
Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy
megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét,
hogy szeretnél-e vagy nem sütiket engedélyezni.
Felhívjuk a látogatók figyelmét arra, hogy a sütik célja weboldalunk használhatóságának és
folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, ezért a cookie-k alkalmazásának
megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek
weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog
működni az adott böngészőben.
Adatbiztonság
 Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi
továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek,
illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az
adatokat az Érintett hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek
az adatbiztonság követelményének.
 Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen
hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa,
törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa

igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat
megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
 Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se
sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési
tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.
 Az Érintett elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása
esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek
vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az
adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés
vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő
nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy az Érintett
oldalán ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül az Érintett is
megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon
is felhasználhatják.
 Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan
adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális
életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.
Adatvédelmi incidens
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az
adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása,
valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel
érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit,
hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott
incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem
nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi
incidensről.

Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?
Ön az adatkezelésről







tájékoztatást kérhet,
kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, visszavonását valamint zárolását (a
kötelező adatkezelések kivételével),
élhet adathordozási- és tiltakozási jogával,
bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet.

1. Tájékoztatáshoz való jog
Petrics Balázs E.V. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt
és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
2. Az érintett hozzáféréshez való joga
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: az adatkezelés céljai; az
érintett személyes adatok kategóriái; 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; a személyes adatok tárolásának tervezett

időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti
hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az
automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre
nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított
legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
3. Helyesbítés joga
Az érintett kérheti Petrics Balázs E.V. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
4. Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Petrics
Balázs E.V. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
 a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését
előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez.


5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére Petrics Balázs E.V. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike
teljesül:










az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6. Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
7. Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken
alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
9. Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
10. Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. Amennyiben cégünk az adatkezelési elveket megsérti, ügyfelein a bíróság
előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett ügyfelünk lakóhelye szerinti törvényszék előtt is
megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti
meg: http://birosag.hu/torvenyszekek ).
11. Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Záró rendelkezések
Az Adatkezelő a weboldalra vonatkozó jelen adatkezelési elveket tartalmazó dokumentumot
2021. január 26. napján készítette és ezen naptól fogva ismeri el a honlapra vonatkozóan a
hatályos irányelveket tartalmazó dokumentumnak.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját bármikor megváltoztassa. Erre
különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi.
Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározott
céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő tizenöt nappal előre közzéteszi
honlapján.

Az adatvédelmi tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a
továbbiakban: Infotv.)
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
(különösen a 6.§-a)
– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról
Jelen adatvédelmi tájékoztató PDF formátumban letölthető:
https://www.kulfoldiadozas.hu/adatvedelmi-tajekoztato.pdf
Egyéb információk
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság,
a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti
Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Petrics Balázs E.V. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az ausztriaiado@gmail.com. e-mail címen, illetve a
fentebb nevezett postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 5 napon
belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.
Jelen adatvédelmi tájékoztató elérhető a www.kulfoldiadozas.hu/adatvedelem/ oldalon.
Petrics Balázs E.V. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Változás
esetén ügyfeleinket természetesen azonnal tájékoztatjuk.
Nagykanizsa, 2021.01.26.

