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Kérjük, hogy figyelmesen olvassa ela jelen Adatkezelési Tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató)!
Kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, így elsősorban a www.atisztitoszeres.hu, a www.lebomlo.com,valamint
a www.laboory.hu címen elérhető honlapokat(a továbbiakban: Honlapok), illetve awww.atisztitoszeres.huHonlapaloldalaként
(http://webshop.atisztitoszeres.hu/) fenntartottwebáruházat(a továbbiakban:Webshop), amennyiben a jelen Tájékoztatóban
foglaltakatmegértetteéselfogadja!
VERZIÓ: 1.1 - 2020. május 1. napjától hatályos Tájékoztató
Az Ön személyes adatainak (a továbbiakban Adat) az Honlapokés a Webshopüzemeltetője, az A Tisztítószeres Korlátolt
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) által történő kezelésére az adatkezelés kezdetekor
irányadó Tájékoztató az irányadó.
1) Bevezető, az Adatkezelő, fogalom-meghatározások
Szolgáltató egy takarító- és tisztítószerek, illetve egyes más termékek (pl. catering termékek, műanyag és papír fogyóeszközök,
lebomló eszközök) kis és nagykereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság, amely a székhelyén és fióktelepén realizált értékesítési
tevékenységét a Honlapok és a Webshop üzemeltetésével segíti elő. Ön a Webshop használatához és bizonyos szolgáltatások
igénybevételéhez megoszthatja a Szolgáltatóval egyes személyes Adatait, amelyek szükségesek a Webshopon történt megrendelése
teljesítéséhez, valamint a Szolgáltató kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez. Az adatkezelés tehát részben az Ön
hozzájárulásán, részben pedig az Ön és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítése érdekében szükséges, ill. jogszabály által
előírt, kötelező adatkezelésen alapul. Ahhoz pedig, hogy Ön érvényesen tudja hozzájárulását megadni és Szolgáltató teljesítse a
tájékoztatási kötelezettségét, Szolgáltató a jelen Tájékoztató útján tájékoztatja Önt előzetesen az adatkezeléssel kapcsolatos
tudnivalókról és az Önt, mint érintettet megillető jogokról.
Szolgáltató az alábbi esetekben kezeli az Ön Adatait:
a Honlapok, illetve a Webshop böngészésekor: ún. sütik alkalmazásával,
a Webshopon történő regisztráció alkalmával,
marketing célú adatkezelés esetén (elsősorban: marketing célú sütik, hírlevél)
a Webshopról történő rendelés esetén.
Az Adatkezelő adataiaz alábbiak:
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13-09-177712

adószám:

25403084-2-13

nyilvántartó cégbíróság:

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

cég képviselője:

Kötél Csaba, ügyvezető

központi e-mail cím:

kotel.csaba@atisztitoszeres.hu

központi telefonszám:

(+36) 70-558-3600
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/
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telefonos

(+36) 70-558-3600

tárhely-szolgáltató:

Chrien Károly

tárhely-szolgáltató székhelye:

4251 Hajdúsámson 9567

tárhely-szolgáltató elérhetőségei:

+36 20 9416807

Adatvédelmi tisztviselőt az Adatkezelő nem alkalmaz.
A jelen Tájékoztatóban használt kifejezések alatt az alábbiak értendők:
érintett (a továbbiakban Ön vagy Érintett): bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy,
azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosíthat,
személyes adat (Adat):az érintettre vonatkozó bármely információ,
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így

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. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése,
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása,
amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja
a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez,
adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési
műveletek összessége,
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő
megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.
Irányadó jogszabályok:
az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről,GDPR),
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény),
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény ().
Szolgáltató a jogi szabályozással összhangban mindenkor törekszik az adatvédelmi alapelveknek megfelelően kezelni az Ön adatait,
az adatkezelés tehát megfelel a célhoz kötöttség, ajogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, az adattakarékosság, a
pontosság, a korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg és az elszámoltathatóság elveinek.
2) Funkcionális sütik alkalmazása a Webshop használatakor
A Webshopon történő regisztrációval Ön automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a Webshophibátlan működéséhez technikailag
szükséges adatcsomagok, ún. cookie-k, azaz sütik kerüljenek telepítésre az Ön által használt számítástechnikai eszközre. A sütik és a
Szolgáltató számítástechnikai rendszere a Webshop használata során adatokat küldenek egymásnak, amely adatok között Adatnak
minősülhetpéldául az Ön eszközének IP címe, a meglátogatott oldal címe, a látogatás időpontja,
Kérjük, hogy amennyiben Ön nem kívánja, hogy a Szolgáltató akárcsak sütik alkalmazása útján az Ön Adatait kezelje, úgy mellőzze a
Webshop használatát.
Amár telepített sütik törléséhez itt talál segítséget:
GoogleChrome
Firefox
Safari
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Opera
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a Webshophasználhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a
sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy Ön képes lesz a Webshopvalamennyi funkciójának teljes körű használatára. A
Webshopez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.
3) AWebshopon történő regisztráció kapcsán végzett adatkezelés
Ahhoz, hogy Ön a Webshopban a Szolgáltató termékeit meg tudja rendelni, Önnek regisztrálnia kell a Webshopon.
A regisztráció önkéntes, az azzal kapcsolatos adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: adatai a
regisztráció, illetőleg a legutolsó megrendelése teljesítésétől számított 12 hónapon belül törlésre kerülnek.
A regisztráció során Ön a következő adatokat adhatja meg:
Regisztrációs adatok: email cím, amely a felhasználónévként is funkcionál,tetszőleges jelszó,
Kapcsolattartási adatok: telefonszám
Számlázási adatok: név, lakcím, egyéni vállalkozó esetén név és székhely, illetve adószám,
Szállítási adatok: név, cím.
Ön a kapcsolattartási, a számlázási és a szállítási adatokat megadhatja a regisztrációt követően is, azok a megrendelése teljesítése
érdekében szükségesek, azok megadásának elmaradása esetén megrendelését nem tudjuk teljesíteni. A regisztrációs adatok
megadásával Ön jogosult termékeket megrendelni, a még nem véglegesített megrendelését Szolgáltató rendszere 90 napig tárolja.
Ön bármikor jogosult a Webshopontett regisztrációját törölni, ebben az esetben a megadott Adatokat – marketing célú
adatkezeléshez történt hozzájárulás hiányában, illetve még kölcsönösen nem teljesített Rendelés hiányában – a Szolgáltató
haladéktalanul törli a rendszeréből és ezzel az adatkezelést – korábbi megrendelés Rendelés esetén a számlázási Adatokat leszámítva
– megszünteti.
4) Marketing célú adatkezelés (elsősorban: hírlevél)
A Webshopon történő regisztráció során Ön szabadon feliratkozhat a Szolgáltató elektronikus hírlevelére és ezzel együtt hozzájárulást
adhat Adatai marketing célú kezelésére is. Ebben az esetben a fentieken túl az Ön által megadott regisztrációs és kapcsolattartási
adatokat, így elsősorban az Ön email címét és/vagy telefonszámát Szolgáltató marketing, így akár direkt marketing céllal is
jogosulttá válik kezelni. Az adatkezelés ez esetben marketingtevékenység során hírlevél vagy egyéb üzenetek (pl. különleges
ajánlatok, árengedmények, környezetvédelemmel vagy a termékekkel, illetve a Szolgáltató egyéb tevékenységeivel kapcsolatos hírek
és tájékoztatók) küldésében, direkt marketing jellegű kapcsolatfelvételben, illetőleg Adatainak marketing jellegű adatbázisban történő

adatbázisba foglalásában, rendszerezésében, tárolásában testesül meg. A Szolgáltató rendszere a fel- és leiratkozással, az üzenetek
küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat is tárolja.
Ön bármikor jogosult a marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni a Webshopon, elektronikus üzenet (email)
útján, illetőleg az adatkezelés során küldött anyagok alján elérhető leiratkozás funkció segítségével, Ez esetben – amennyiben a
visszavonás általánosságban valamennyi marketing célú adatkezelésre kiterjed, úgy – Szolgáltató haladéktalanul törli az Ön Adatait a
marketing célú adatbázisaiból.
5) A Webshopon történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés
Ön a Szolgáltató termékeinek aWebshopon történő megrendeléséhez (a továbbiakban: Rendelés) önként jogosult a fenti 3) pontban
megjelölt kapcsolattartási, számlázási és szállítási adatokat (a továbbiakban együtt: Rendelési Adatok) is megadni.Önnek
lehetősége van megadnia - a pénzügyi teljesítés könyvelése céljából - bankszámlaszámát, valamint a számlázás és kiszállítás
megkönnyítése érdekében a munkahelyének nevét, a számlázási és kiszállítási nevet és címet. Az adatkezelés jogalapja tehát az Ön
hozzájárulása.
Ön a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a Webshop oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja
vagy törölheti saját adatait. Ha Ön Rendelést küldött el, akkor a Rendeléshez az elküldés pillanatában érvényes – az Ön által
megadott legfrissebb – Adatok lettek csatolva. A Rendeléshez kapcsolt Adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az
Adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.
A Rendelés véglegessé válásával, azaz a Szolgáltató visszaigazolásával Ön és Szolgáltató között szállítási szerződés jön létre,
amelynek teljesítéséhez, illetőleg az ahhoz kapcsolódó jogszabályi előírások teljesítéséhez a számlázási és esetenként a szállítási
Adatok szükségesek, így ezen Adatok vonatkozásában a Rendelés véglegessé válásával az adatkezelés jogalapja a szerződés, illetve a
jogi kötelezettség teljesítése, valamint a számlázási adatok kapcsán jogszabályi előírás lesz. Szolgáltató, amennyiben Ön a Rendelés
kölcsönös teljesítését megelőzően a regisztrációját visszavonná, úgy a Rendelési adatokat – a számlázási adatok kivételével – a
Rendelés kölcsönös teljesítéséig őrzi meg.
6) Adatfeldolgozók, adattovábbítás, adatkezelés általános jellemzői, adatbiztonság
Az Ön adatait a Szolgáltató operatív működése során a Szolgáltató megfelelő jogosultságokkal és titoktartási kötelezettséggel
rendelkező munkatársai ismerhetik meg.
A Rendelési Adatokat az Ön által választott kiszállítási mód függvényében Szolgáltató jogosult a kiszállítást végző harmadik
személyek, azaz az alábbi futárszolgálatok részére továbbítani, amely szolgáltatók adatfeldolgozóként vesznek részt Szolgáltató
adatkezelésében:
GLS futárszolgálat (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u.
2.,cégjegyzékszám:13-09-111755, honlapcíme: https://gls-group.eu/HU/hu/home, adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Katona
Rita,elérhetősége: adatvedelem@gls-hungary.com)
esetlegesen más futárszolgálat, amely személyét Szolgáltató a rendelést visszaigazoló emailben megjelöli.
A számlázási adatokat Szolgáltató továbbítja az alábbi könyvelő cégnek, mint adatfeldolgozónak:
IDEAL BALANCE(IDEAL BALANCE Kft., székhely: 2475 Kápolnásnyék, Fehérvári út 2., cégjegyzékszám: 07-09-022940,
honlapcíme: idealbalance.hu)
A számlázási adatokkal kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig köteles
Szolgáltató tárolni.
Az Ön regisztrációs Adatait, valamint Rendelési Adatait – további adatfeldolgozóként – a Szolgáltató informatikus, tárhely-szolgáltató,
illetve a vételár kifizetésének késedelme esetén ügyvéd alvállalkozói, valamint a postai szolgáltató kezelhetik az Ön adatait, amely
adatfeldolgozások jogalapja szintén a szerződés teljesítése, illetve – az ügyvéd adatfeldolgozása tekintetében – Szolgáltató jogos
érdekeinek, azaz a kintlévőség jogos behajthatóságának érvényesítése.
Szolgáltató az Ön adatait egyéb harmadik személyek részére még a marketing célú adatkezeléshez való hozzájárulás esetén sem
továbbítja, és azokat semmilyen esetben sem továbbítja külföldre.
A hatályos jogszabályok alapján bíróság, az ügyész,a nyomozó hatóság vagy szabálysértési hatóság, adóhatóság a tájékoztatás
adása, Adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt.Az Adatkezelő a
hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –Adatot
csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt Adat az arra feljogosítottak
számára hozzáférhető (rendelkezésre állás), annak hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);változatlansága
igazolható (adatintegritás) és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)legyen.Az Adatkezelő. olyan műszaki,
szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzia titkosságot –
megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult – a sértetlenséget – megvédi az információnak és a
feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét – és a rendelkezésre állást – gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult
használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos
eszközök.Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan
hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére,
módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A
rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden
biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának
ellenőrzését is.
7) Az Érintett jogai
Tájékoztatás (hozzáférés). Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az Adatainak kezeléséről - egyértelmű, közérthető és részletes,
valamint előzetes - tájékoztatástkapjon. A Szolgáltató az Adatok felvételekor a jelen Tájékozató útján tájékoztatja Önt az

adatkezelésről, emellett a jelenTájékoztató bármikor elérhető az Érintett számára. Ön az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű
tájékoztatást kérhet az Adatai kezeléséről és kérheti, hogy a Szolgáltató az Adatokmásolatát bocsássa a rendelkezésére.
Helyesbítés. Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan Adatokat helyesbítse, ahiányos Adatot kiegészítse.A
megadott adatok többségének módosítását a Honlapon el lehet végezni, illetve postai úton is lehet kezdeményezni.
Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az Érintett bármikor visszavonhatja az Adatai kezeléséhez adotthozzájárulását, illetve kérheti az
Adatai törlését. A Szolgáltató a törlést csak akkor tagadja meg, amennyibenaz adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények
előterjesztéséhez,érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, így különösen, ha Önnek tartozása áll fenn a Szolgáltató felé.
Szolgáltató az Ön Adatait nem hozza nyilvánosságra, így az elfeledtetéshez való jog Szolgáltató adatkezelése kapcsán nem releváns.
Korlátozás. Az Érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:
vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamravonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a
Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azokfelhasználásának korlátozását;
a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Önigényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,amíg megállapításra nem kerül, hogy
a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Önjogos indokaival szemben.
Korlátozás esetén az Adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy mástermészetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből
lehet kezelni.
Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekénekérvényesítésén alapul, az Érintett jogosult
arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikortiltakozzon Adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a Szolgáltató az
Adatokatnem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejűjogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaivalszemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az Adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön
bármikorjogosult tiltakozni az Önre vonatkozó Adatok e célból történő kezeléseellen.
Adathordozhatóság. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó Adatokat tagolt, széleskörben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az Adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az
adatkezelés automatizált módon történik. Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje azAdatok
másadatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.
Szolgáltatónál automatizált döntéshozatalra egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást is, nem kerül sor.
8) Az Érintett jogainak biztosítása, az Érintett kérelmeinek kezelése
ASzolgáltatóa jelen Tájékoztatót, kérésére, az Ön rendelkezésére bocsátja, továbbá a Honlapon is elérhetővé teszi. Ön a jogai
gyakorlására irányuló kérelmet az 1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikénjuttathatja el a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató a
kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz annak teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket,továbbáindokolatlan
késedelem nélkül, de lekésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtettintézkedésekről. A
tájékoztatás minden esetben tartalmazza a Szolgáltató által megtett intézkedést, vagy az Ön által kért tájékoztatást. Amennyiben a
Szolgáltató a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükségesintézkedéseket), a tájékoztatás
tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az Ön jogorvoslatilehetőségeit.A Szolgáltató a kérelem teljesítését nem köti díj
fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a
kérelem Öntől származik, a Szolgáltató kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmetolyan módon terjessze elő,
hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.
9) Jogorvoslat
Ön a jogainak sérelme esetén az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken kérheti, hogy a Szolgáltató a jogellenes adatkezelést
szüntessemeg, az adatkezelést, az Ön kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelő az Ön ilyenirányú panaszát minden
esetben kivizsgálja, és annak eredményéről Önt tájékoztatja.
Ön panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz(cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36 (1) 391-1410, ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 (30) 683-5969 és +36
(30) 549-6838; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.
Az Érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő az Érintettet kérelemrerészletesen tájékoztatja a
per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindításlehetőségéről.

