ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A DIGITALISSTRATEGIA.HU HONLAP KAPCSOLATI MENÜPONTJÁVAL KAPCSOLATOS
ADATKEZELÉSRŐL

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (a továbbiakban GDPR) előírásai
szerint az alábbiakról tájékoztatjuk személyes adatai kezelésével kapcsolatosan a GDPR
13. cikk (1) és (2) alapján:
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE: név: Hortobágyi Ágoston e.v. (nyilvántartási szám: 54918148,
Adószám: 56283404-1-41 , székhely: 1134 Budapest, Tüzér u. 30. I/6. ,
honlap: www.digitalisstrategia.hu, e-mail cím: agoston.hortobagyi@doqdrive.com )
ADATKEZELŐ
jelölt ki.

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK ELÉRHETŐSÉGE:

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel biztosítása.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: A GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása.
CÍMZETTEK: Adatkezelő az adatkezelésbe adatfeldolgozót nem von be. Az adatokat
Adatkezelő harmadik fél részére nem továbbítja. A megküldött adatokhoz csak
Adatkezelő fér hozzá, azokat csak ő ismerheti meg.
A SZEMÉLYES ADATOK
ügyintézéséig.

TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

A kapcsolatfelvétel során történő megkeresés

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA: Adatkezelővel a honlap „Kérj konzultációt” űrlap
segítségével vehető fel a kapcsolat. Aki szeretné Adatkezelővel felvenni a kapcsolatot,
kitölti az űrlapot, megadja nevét és üzenetét, illetve legalább egy olyan elérhetőséget,
amelyen Adatkezelő felveheti vele a kapcsolatot. Az adatkezelés jogalapja a
kapcsolatfelvevő hozzájárulása azzal, hogy kitölti az űrlapot. Az adatkezelés
átláthatóságát és az adatkezeléshez szükséges előzetes tájékoztatást Adatkezelő jelen,
nyilvánosságra hozott tájékoztatóval valósítja meg.
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR
alapján a kapcsolatfelvételt követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
− kérheti személyes adatainak helyesbítését,
− visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
− kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes
vagy az azokkal elérendő célból Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
− élhet adathordozhatósághoz való jogával.
Minden esetben e kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt
kérelmével kapcsolatosan.

EGYEBEK: Adatkezelő tájékoztatja, hogy adatkezelésével szemben a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszékhez fordulhat.
Adatkezelő tájékoztatja továbbá, hogy a kapcsolatfelvétel során megadott adatait
harmadik országba nem továbbítja, azokon automatizált döntéshozatalt nem végez.
Valamint Adatkezelő tájékoztatja, hogy a kapcsolatfelvétellel megadott hozzájárulását
bármikor visszavonhatja, ebben az esetben kérelmét adatkezelés törlésére vonatkozó
érintetti kérelemként kezeli Adatkezelő azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem
érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Budapest, 2022. május 1.
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