ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Az NGF Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2800 Tatabánya, Győri út 6/A. fsz. 1.;
cégjegyzékszáma: 11-09-027708; adószáma: 27909517-2-11; a továbbiakban: az „Adatkezelő”) az
általa a http://ngugyved.hu/szakforditas/arajanlatkeres/ oldalon (a „Honlap”) keresztül leadott
megrendelések alapján létrejött szerződésekkel (a „Szerződés”) összefüggésben, a részére
rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelését az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi
előírások - így különösen az (EU) 2016/679 Rendeletének (GDPR), valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Info.tv.), továbbá
az ezeken alapuló belső adatkezelési rendjének - betartásával a jelen tájékoztatóban (a továbbiakban:
a „Tájékoztató”) foglalt rendelkezések szerint végzi.
1. A kezelt személyes adatok köre
1.1. Az Adatkezelő a Szerződés szerinti megrendelő (a „Megrendelő”) alábbi adatait kezeli,
amennyiben a Megrendelő természetes személynek minősül: név, elérhetőség (azaz telefonszám
és/vagy e-mailcím), továbbá a számlázási adatok (név, lakcím, adóazonosító jel).
1.2. Az Adatkezelő a Megrendelő alábbi adatait kezeli, amennyiben a Megrendelő nem természetes
személynek minősül: a kapcsolattartó neve, elérhetősége (azaz telefonszáma és/vagy emailcíme).
2. Az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama
2.1. A Honlapon az árajánlatkéréshez megadott személyes adatok kezelése a Megrendelő önkéntes
hozzájárulásával, a jelen Tájékoztató ismeretében történik. Az 1. pontban megjelölt személyes
adatok kezelésének jogalapja ajánlatkéréskor a Megrendelő önkéntes hozzájárulása.
Amennyiben az ajánlat elfogadásával a Szerződés a felek között létrejön, a Megrendelő által
megadott személyes adatok kezelésének jogalapja megváltozik, az adatkezelés onnantól a
Szerződés teljesítéséhez szükséges. Ennek alapján az 1. pontban megjelölt személyes adatok
kezelésének jogalapja a Szerződés létrejöttét követően a felek szerződéses kötelezettségének
teljesítése.
2.2. Az adatkezelés célja a felek közötti kapcsolattartás, továbbá a Szerződés megkötése, teljesítése
és elszámolása.
2.3. Amennyiben a Megrendelő az árajánlatot nem fogadja el vagy egyéb okból a Szerződés a felek
között nem jön létre, a Megrendelő által az ajánlatkéréshez megküldött személyes adatok, a
szerződéskötés meghiúsulásának időpontjában törlésre kerülnek. Ha a Szerződés a felek között
létrejön, az 1. pontban megjelölt személyes adatok közül a számlázási adatok kivételével
valamennyi személyes adat törlésre kerül a Szerződés teljesítésével. A Megrendelő számlázási
adatai a Társaságot terhelő okirat és bizonylatmegőrzési kötelezettség1 elteltével törlésre
kerülnek.
3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
3.1. A Megrendelők által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai
férhetnek hozzá.
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Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78.§ (3) bekezdése és az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. törvény 179.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján
verzió_1_20200501

|. oldal 1

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

3.2. Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át, kivéve a törvényben előírt,
kötelező adattovábbítások esetét. Ilyen esetben az Adatkezelő a hatósági adatkérések teljesítése
előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás
jogalapja, és szükség esetén kikéri az adatvédelmi hatóság véleményét.
4. Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai
4.1. A Megrendelőt a jelen pont szerinti jogok illetik meg személyes adatainak kezelésével
összefüggésben. Ezen jogok gyakorlása iránti kérelmet az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti.
4.2. A Megrendelőt megilleti a (i) tájékoztatáshoz való jog, (ii) hozzáféréshez való jog, (iii)
helyesbítéshez való jog, (iv) törléshez való jog, az (v) elfeledtetéshez való jog, (vi) adatkezelés
korlátozásához való jog, (vii) adathordozhatósághoz való jog, (viii) tiltakozáshoz való jog, a (ix)
jogosultság arra, hogy a Megrendelőre ne terjedjen ki a kizárólag automatizált adatkezelésen
(beleértve a profilalkotást is) alapuló döntés hatálya és a (x) jogorvoslathoz való jog.
5. Adatbiztonsági intézkedések
5.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és folyamatosan megteszi azokat
a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
5.2. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt személyes adat a jogosulatlan hozzáférés ellen védett
legyen (adat bizalmassága), az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre
állás), hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége), változatlansága
igazolható legyen (adatintegritás).
6. Jogérvényesítési lehetőségek
6.1. A Megrendelő, amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy
annak közvetlen veszélye fennáll, jogosult az Adatkezelő általi adatkezeléssel összefüggésben
panaszt benyújtani Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1350 Budapest, Pf.: 5.; telefon:
+3613911400; fax: +3613911400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu).
6.2. A Megrendelő jogosult továbbá jogai megsértése esetén bírósághoz fordulni és pert indítani választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt az Adatkezelő
általi adatkezeléssel összefüggésben.
7. Egyéb rendelkezések
7.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelést, így a jelen Tájékoztatást is módosítsa,
melyre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre módosul, vagy ha jogszabály azt
kötelezően előírja. Az adatkezelés megváltozása nem jelenti a személyes adatok céltól eltérő
kezelését. Az adatkezelés módosítását is magába foglaló Tájékoztatót az Adatkezelő legkésőbb
annak hatálybalépésének napjával Honlapján közzéteszi.
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