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1. A szabályzat célja
Jelen szabályzat célja az Interspect Kft., (székhelye: 2314 Halásztelek II. Rákóczi Ferenc út 42., adószáma: 11690571-2-13,
cégjegyzékszáma: 13-09-133715, nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága) adatvédelmi és adatkezelési
politikájának rögzítése a törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével, és különös tekintettel az
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendeletére, valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre. A jelen szabályzat által a szolgáltató valamennyi szolgáltatásának
igénybevétele során biztosított az érintettek személyhez kötődő jogainak, különös tekintettel személyes adatok védelméhez való
jogának biztosítása a személyes adatok elektronikus feldolgozása és kezelése során. E szabályzat hatálya a természetes személyre
vonatkozó személyes adatoknak az Interspect Kft. általi kezelésére terjed ki.

2. Fogalommeghatározások
2.1.Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy azonosítható természetes személy.
2.2. Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ - különös tekintettel az érintett neve, azonosító jele, valamint egy
vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
2.3. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, mely megfelelő tájékoztatáson alapul,
és mellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
2.4. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége - különösen
gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujjvagy tenyérnyomat, DNS-minta) rögzítése.
2.5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan
vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
2.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
2.7. Adatvédelmi incidens: az adatvédelmi 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.
2.8. Harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely nem
azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

3. Az adatkezelő adatai
Interspect Kft.
Székhely: 2314 Halásztelek II. Rákóczi Ferenc út 42.
E-mail cím: info@interspect.hu
Telefonszám: 06 70 615 7223
Képviselők neve: Bakó Gábor és Molnár Zsolt
Cégjegyzékszám: 13-09-133715
Bejegyző Bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11690571-2-13
- a továbbiakban szolgáltató.
Az érintett személyes adatainak kezelése során a szolgáltató betartja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános
adatvédelmi rendelet és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. Az érintett mindenkor jogosult
a személyes adatainak kezelése ellen való tiltakozáshoz, adatkezelésének letiltásához, valamint az adatainak hozzáféréséhez,
helyesbítéséhez, elfeledtetéséhez, törléséhez, vagy azok kezelésének korlátozásához.

4. Az adatfeldolgozó adatai
Az adatokat az adatkezelők és azok munkatársai jogosultak megismerni, így az adatkezelői szerepet betöltők egyben az
adatfeldolgozók is. A továbbiakban, így adatkezelők alatt adatfeldolgozót is ért a szabályzat. Az adatokat az adatkezelők nem teszik
közzé, arra jogosulatlan harmadik személy számára nem adják ki.
Adatvédelmi tisztviselő kijelölése nem indokolható, mivel az adatkezelést és az adatfeldolgozást nem a Hatóság vagy közfeladatot
ellátó szerv képzi, a szervezet alaptevékenysége nem foglal magában olyan adatkezelési műveleteket, amelyek az érintettek
rendszeres és szisztematikus nagymértékű megfigyelését szükségessé tennék, valamint az adatkezelő és adatfeldolgozó fő
tevékenységei különleges személyes adatok (pl. genetikai adat, biometrikus adat) kezelését, vagy nagy számban történő
adatkezelést nem foglalnak magukban.
Az adatkezelő regisztráció esetén az érintett által megadott személyes adatokat és az adatkezeléshez való hozzájárulásának
megerősítését elektronikus formában továbbítja az érintett részére. Az adattovábbítás célja a későbbiekre való tekintettel az ügyfél
részére készülő számla kiállításának lehetősége, melyet ezáltal az adatkezelő az ügyfél által megadott e-mail címre küldhet.

5. A kezelt személyes adatok köre
5.1. A honlapon történő regisztráció során, és az esetlegesen létrejövő szerződés teljesítéséhez az érintett önkéntes hozzájárulásával
a következő személyes adatok megadása szükséges:
Belépési név

Ügyintéző neve
Saját e-mail cím
Jelszó
Telefonos elérhetőség
Számlázási cím (irányítószám, város, utca, házszám)
Szállítási cím (amennyiben nem egyezik meg a számlázási címmel)
5.2. Az adatszolgáltatás megtagadásához joga van az érintettnek, de ezen, a szolgáltatás nyújtásához minimálisan szükséges adatok
megadásának elmaradása esetén a megrendelés nem jöhet létre.
5.3. A webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelembe véve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A paragrafusára,
valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. A
webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés. Az Interspect Kft. szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak
számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a regisztráló és vásárló személyek
azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet az érintettek beleegyezésével a 2001. évi CVIII.
törvény 13/A paragrafusának jogcímén. A weboldal adatbázisa az érintett adatait az esetleges szerződés megkötésének célja mellett
a regisztrációval nyújtott ingyenes szolgáltatások (korlátozott adatbázis hozzáférés) teljesítése, és az önkéntes hozzájárulással
megkötött elektronikus szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében is tárolja. Ezeket az adatokat az adatkezelő illetéktelen
feleknek továbbadni - az érintett kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.
5.4. A honlapon regisztráló természetes személy az arra vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes
adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. Az említett négyzetnek a bejelölésével és a weboldalon történő regisztrációval az
érintett kijelenti, hogy elfogadja az Általános Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi szabályzatot, valamint az adott anyag
megismerésének szándékával kapcsolatot létesít a szolgáltatóval, melynek keretében a fentiekben (5.1) megjelölt adatainak az
Interspect Kft. általi kezeléséhez hozzájárulását adja. A szolgáltató a regisztrált személyeket az adatkezelés során a természetes
személyekre vonatkozó rendelkezések betartásával kezeli.
5.5. A weboldal nem használ sütiket (cookie-kat), valamint a szolgáltató nem él semmilyen direkt marketingen alapuló módszerrel,
így például hírlevéllel sem.

6. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja
6.1. Az adatkezelésre a weboldalon megtalálható tartalmak felhasználóinak az adatvédelmi szabályzaton alapuló Adatkezeléshez való
hozzájárulási nyilatkozat (1. sz. melléklet) önkéntes jellegű elfogadását követően kerül sor, amely a felhasználók kifejezett
hozzájárulását támasztja alá arra vonatkozóan, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerülhetnek
az Adatvédelmi Szabályzatban és megfogalmazott célokra. Az adatkezelés jogalapja tehát az érintett önkéntes hozzájárulása. A
hozzájárulást az érintett a fentiekben megjelölt adatok kezelésére vonatkozóan, jelen adatvédelmi szabályzat előzetes
megismerésének lehetőségét követően, annak elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával –
önkéntesen adja meg.
6.2. Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A szolgáltató az érintett által rendelkezésre
bocsátott adatokat csakis célhoz kötötten, az esetlegesen létrejövő szerződés teljesítése és az abban foglalt részleteknek a későbbi
bizonyítása érdekében tárolja. Az érintett a weboldalon történő regisztrációval ahhoz járul hozzá, hogy a szerződéses adatkezelési
céllal összefüggésben személyes adatait a vele történő kapcsolattartás céljából használjuk. A regisztráció során megadott
elektronikus levélcímek (e-mail címek) az ügyfél azonosítását, valamint a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási
célokat szolgálja. Az adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben
jutattatja el az érintett részére.
6.3. Az érintett adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezelik.
6.4. Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az ezen pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. A
személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak a törvény ettől eltérően nem rendelkezik
kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
6.5. Az adatkezelő a számára megadott személyes adatok eredetét és helyességét nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásával egyben felelősséget vállal
azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólagosan ő vesz igénybe szolgáltatást. Erre való tekintettel az egy meghatározott e-mail
címmel történő belépésekkel kapcsolatos felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
6.6. Az Adatvédelmi szabályzat, valamint az Általános Szerződési Feltételek a honlapon egyértelműen feltüntetve elérhetőek, az
ezekre vonatkozó link könnyen megtalálható.
6.7. Az Interspect Kft. az kezelt adatokról nyilvántartást nem vezet, mivel nincs nyilvántartás-vezetési kötelezettsége. Ennek okai,
hogy az Interspect Kft. 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, az általa végzett adatkezelés az érintettek jogaira és szabadságaira
nézve valószínűsíthetően nem jár kockázattal, az adatkezelés alkalmi jellegű és célzott, a adatkezelés nem terjed ki a GDPR 9.
cikkében említett különleges adatokra vagy büntetőjogi felelősség megállapítására és bűncselekményekre vonatkozó személyes
adatok kezelésére.

7. Az adatkezelés időtartama
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7.2. A fenti rendelkezések nem érintik az egyes jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési
kötelezettségek teljesítését, melyeknek az Interspect Kft.-nak eleget kell tennie.

8. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre
8.1. Az adatokat a szolgáltató, illetve a szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni - azokat nem teszik közzé, illetéktelen
harmadik személy részére nem adják át.

8.2. A szolgáltató esetlegesen igénybe vehet egyéb adatfeldolgozónak minősülő személy által nyújtott szolgáltatást is (pl.
rendszerüzemeltető, könyvelő), ám a szolgáltató az ilyen jogkörű külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
8.3. A fent említett esetek mellett az érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag a törvényben kötelezően
meghatározott esetben, illetve az érintett személyes hozzájárulása esetén kerülhet sor.

9. Az érintett jogai
9.1. Az érintett bármikor jogosult tájékoztatás és hozzáférés kérésére a szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokat
illetően, továbbá bármikor kérelmezheti azok módosítását elektronikus úton a 3. pontban említett e-mail címre küldött, világosan
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9.2. A szolgáltató köteles az érintett kérésére nyíltan tájékoztatást adni a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A szolgáltató a kérelem
benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus levél formájában köteles megadni a kért adatokat. Az érintett tehát bármely
adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a szolgáltatóhoz fordulhat, azt pedig a 3. pontban megadott
elérhetőségeken keresztül teheti meg.
9.3. Az érintett egyes adatait a honlapon maga is módosíthatja vagy törölheti; egyéb esetben a szolgáltató felé jelezheti erre
vonatkozó kérelmet. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a
szolgáltató az adott szabályhoz igazodva a szükséges időtartamig megőrzi.
9.4. Az érintett adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén bíróság előtt is érvényesítheti jogait, továbbá adatvédelmi biztos
segítségét is kérheti. Az érintettnek joga van felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához is.
9.5. Amennyiben az érintett egy szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során egy harmadik fél adatait adta meg, vagy a
weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a szolgáltató jogosult az érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A
szolgáltatónak ilyen esetben minden tőle telhető információt köteles megadni az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy
személyazonosságának megállapítása érdekében.

10. Adatfeldolgozói garancianyújtás
10.1. Az Interspect Kft. adatfeldolgozóként garantálja, hogy az adatvédelmi rendelet követelményeinek teljesülését biztosító technikai
és szervezési intézkedéseket végrehajtja, ideértve az adatkezelés biztonságát is.
10.2. Az adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésére feljogosított
személyek az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.
10.3. A szolgáltató megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik, és az adatkezelés jogszerűségének, valamint az érintettek
jogai védelmének biztosítása érdekében alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtására kötelezettséget vállal.

11. Egyéb rendelkezések
11.1. A szolgáltatónak lehetősége van a felhasználók aktivitásáról olyan anonim adatok gyűjtésére, melyek nem kapcsolhatóak össze
az érintettek által a regisztrációkor megadott személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor
keletkező adatokkal.
11.2. Minden olyan esetben, mikor a szolgáltatott adatokat a szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő okból kívánja
felhasználni, arról az érintettet minden esetben tájékoztatja, és az előzetes és egyben egyértelmű hozzájárulását úgy kérelmezi, hogy
egyúttal lehetőséget is biztosít a kérelem elutasítására.
11.3. A szolgáltató kötelezi magát arra, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai
intézkedéseket, melyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek. A szolgáltató mindent megtesz
annak érdekében hogy megakadályozza a védett adatok megsemmisülését, valamint azok jogosulatlan felhasználását vagy
megváltoztatását. A szolgáltató mindemellett kötelezi magát arra is, hogy ugyancsak felhívja minden olyan harmadik személy
figyelmét az adatvédelmi kötelezettségek betartására, akinek a személyes adatokat esetlegesen továbbítja.
11.4. Az adatkezelő szolgáltatásainak nyújtását nem korlátozza kizárólagosan Magyarország, valamint az Európai Unió területére. Az
Interspect Kft. úgy határozott, hogy az Európai Unión területén kívüli értinettekre adatvédelmi szempontból szintén az Európai
Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendeletében megfogalmazott előírásokat alkalmazza, és így minden értinett
személyes adatát annak megfelelően, a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint kezeli.
11.5. Az Interspect Kft. termékei, szolgáltatásai megismertetése és népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn. A szolgáltató
Facebook oldalán feltett kérdés és megjegyzés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak. Az Interspect Kft. Facebook oldalán a
látogatók által közzétett személyes adatokat az Interspect Kft. nem kezeli, és nem felelős a Facebook felhasználók által közzétett
jogszabályt sértő adattartalamkért. Jogellenes vagy sértő tartalom publikálása esetén a szolgáltató előzetes értesítés nélkül letilthatja
az érintettet, vagy törölheti hozzászólását. A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
11.6. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot az érintettek előzetes értesítését követően egyoldalúan módosítsa. A
szabályzat-módosítás hatályba lépését követően azonban az érintettek újbóli hozzájárulása szükséges a módosított szabályzatban
foglaltak elfogadásához.

1. sz. melléklet:
Adatkezeléshez való hozzájárulási nyilatkozat
Jelen nyilatkozatomban megadom a hozzájárulásomat ahhoz, hogy az Interspect Kft. (székhelye: 2314 Halásztelek II. Rákóczi Ferenc
út 42., adószáma: 11690571-2-13, cégjegyzékszáma: 13-09-133715), mint adatkezelő a részére rendelkezésre bocsátott,
elektronikus úton önkéntesen megadott személyes adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendeletével, és az
Interspect Kft. által kibocsátott Adatvédelmi Szabályzattal és Általános Szerződési Feltételekkel való összhangban kezelje.

