
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

  

A jelen adatkezelési tájékoztató weboldalunk látogatóinak személyes adataira vonatkozik.  

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 37. cikke alapján az 

adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére  

Ki az adatkezelő?  

SCOP Épületgépészet Kft 

1119 Budapest, Andor utca 21/C fszt. 1 

adószám: 26349635-2-43 

Mi az adatkezelés jogalapja?  

Az Ön hozzájárulása.  

Mi az adatkezelés célja?   

Az Ön hozzájárulásával megkeressünk Önt szolgáltatásunk direkt értékesítése céljából. 

Mire használjuk a személyes adatait?  

- telefonos / elektronikus leveles direkt megkereséshez 

- kapcsolattartás;  

Mely adatait kezeljük? 

1. név (családi és utónév)   

2. e-mail cím – direkt megkeresés és kapcsolattartás céljából  

3. telefonszám – direkt megkeresés és kapcsolattartás céljából 

4. IP cím – Biztonsági naplózás és hibajavítás céljából 

Ki férhet hozzá az adataimhoz?  

Az adatokhoz kizárólag a Priester-Hausbau kft alkalmazotti vagy megbízási jogviszonyban álló személyek 

férhetnek hozzá. 

Meddig kezelik a személyes adataimat?  

Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megadásától számított 1 évig.   

Milyen jogaim vannak személyes adataim kezelésével kapcsolatban?  

Tájékoztatás: az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet 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;  

• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, 

ezen időtartam meghatározásának szempontjai.  

Helyesbítés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.  

Törlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha  

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték;   

• az érintett visszavonja a 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.   

Korlátozás: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést - a tárolt 

személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.  

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés 

megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.  

Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban visszavonni. A visszavonás nem érinti 

– a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai 

vagy elektronikus úton is kezdeményezheti az info@scop.hu e-mail címen.  

Milyen jogérvényesítési lehetőségeim vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?  

Hatósági bejelentés  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot 

kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy 

a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem 

következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.  

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; Posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.  

Telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400; Fax: +36 (1) 391-1410 Honlap: 

www.naih.hu ; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Bírósági eljárás kezdeményezése  

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a 

törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási 

helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét 

az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).  
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