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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

 

1. Bevezető 

Az Atlasz Mérnökiroda Kft. (székhely: 1119 Budapest, Rátz László utca 52. 4/15.; telephely (iroda): 1085 

Budapest, Kőfaragó u. 9. 2. emelet; cégjegyzékszám: 01-09-301414; adószám: 26091851-2-43) jelen 

adatkezelési tájékoztatóval és süti szabályzatból Ön részletesen tájékozódhat a honlap látogatása, azon 

végzett műveletek, és kapcsolatfelvétel során az Adatkezelő adatkezelői elvekről és gyakorlatról, amely 

összhangban van és megfelel a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek.  

1.1. Az „Adatkezelő” a GDPR 4. cikk 7. pontja értelmében: Atlasz Mérnökiroda Kft. 

 

1.2. „Adatfeldolgozó” az Ön adatainak adatkezelése vonatkozásában GDPR 4 cikk 8. pontja értelmében: 

 

Számlázás: 

Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.) 

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. 

Képviselő neve: Stygár-Joó János ügyvezető 

Cégjegyzékszám: 01-09-303201 

Bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 

Adószám: 13421739-2-41 

Honlap: szamlazz.hu 

E-mail: info@szamlazz.hu 

Adatkezelési tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/  

 

 

1.3. A honlap tárhely szolgáltatója 

  

A tárhely szerverének internet szolgáltatója: ZeroTime Services Kft. 

Székhely: 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4. 

Mobil: +36 20 340 3333 

Honlap: www.zerotimeservices.com 

E-mail: info@zerotimeservices.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@szamlazz.hu
https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/
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2. Mi történik az Ön adatival, amikor meglátogatja a honlapot? 

 

2.1. A honlap célja, hogy Ön tájékozódhasson az Atlasz Mérnökiroda Kft. szolgáltatásairól. 

2.2. Adatkezelés a honlapon: 

1) Adatkezeléssel érintettek köre: ajánlat kérők  

2) Adatkör: az ajánlatadáshoz, illetve szerződéskötéshez szükséges elérhetőségei (név/cégnév, 

telefonszám,  

e-mail cím, lakcím) 

3) Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és az Ön kérésére ajánlatadás, illetve szerződéskötés  

4) Adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez, amelyet a honlap 

látogatásával, mint ráutaló magatartással fejezett ki, és a honlap bármely oldalának első alkalommal 

történő megnyitásakor.   

5) Adatkezelés időtartama: az Ön böngészőbeállításaitól függően, az böngészőfelület általános szerződési 

feltételei és adatkezelési szabályaiban rögzített időszak.   

 

Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, profilozást nem folytat.  

 

 

3. Milyen esetekben beszélhetünk adattovábbításról? 

 

1) Adattovábbítás általános elve, hogy az Adatkezelő nem továbbítja adatait harmadik félnek.  

2) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat nyújtó, a szolgáltatás vonatkozásában önálló 

adatkezelők saját adatkezelési szabályaik és gyakorlatuk szerint gondoskodnak az Ön adatai védelméről 

és jogai érvényesüléséről, amelyért saját jogon felelnek bárminemű adattovábbítás vonatkozásában is. 

3) Bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek igazolt és jogszerű megkeresése az Adatkezelő kötelezheti 

tájékoztatás adásra, adatok közlésére, átadására, betekintésre. A hatóságok részére – amennyiben a 

hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben 

ad ki a (GDPR 6. cikk (3) bekezdés szerint), amely a megkeresés céljának megvalósításához (a célhoz 

kötött adatkezelés elvének megvalósulása mellett) elengedhetetlenül szükséges és (az 

adatminimalizálás elve értelmében). 

 

4. Melyek az Ön személyes adatai védelmének biztonsági garanciái? 

 

4.1. A Atlasz Mérnökiroda Kft. az Általános Adatvédelmi Rendelet 5. cikk (1) bekezdés f) pontja és a 32. cikk 

(1) bekezdés teljesítéséhez minden fizikai, technikai, informatikai és szervezési intézkedést végrehajt, 

hogy a gondoskodjon az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelméről.  

 

MBK megbízható szolgáltatókat választ, informatikai rendszerét és hálózat egyaránt védi a számítógéppel 

támogatott csalás, számítógépvírusok, számítógépes betörések ellen, szigorúan bizalmasan jár el a honlap 

felületén keletkező és üzemeltetése közben megismert személyes adatok vonatkozásában, megfelelő 
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jogosultságkiosztással és jelszavas védelemmel biztosítsa az általa kezelt személyes adatokat a 

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen. 

 

4.2. Szeretnénk felhívni figyelmét, hogy az Adatkezelő önhibáján kívüli, az elektronikus hírközlés/interneten-

használat sérülékenysége miatt bekövetkező, közvetlen vagy következményes károkért nem vállal 

felelősséget. 

 

 

5. Melyek az Önt megillető jogok?  

 

5.1. Alább felsorolt jogaival bármikor élhet az Adatkezelő és/vagy az felügyeleti hatóság elérhetőségein. 

 

1) Ön tájékoztatást kérhet személyes adatiak kezeléséről 

- milyen személyes adatait 

- milyen jogalapon, 

- milyen célból, 

- milyen adatkezelési céllal, 

- milyen forrásból, 

- mennyi ideig kezeli. 

2) kérheti helyesbítését, pontosítását,  

3) törlését, korlátozását, adatkezeléséhez történt hozzájárulása visszavonását, 

4) tiltakozhat adatai kezelése ellen, 

5) élhet adathordozáshoz való jogával, 

6) panasszal élhet jogszerűtlen adatkezelés vélelmével,  

7) jogszerűtlen adatkezelés esetén jogorvoslattal élhet. 

 

Fenti jogainak gyakorlására irányuló kérését az Adatkezelőnek címezve írásban az Adatkezelő székhelyén, 

az Adatkezelő fent megjelölt postacímén vagy elektronikusan az info@atlaszmernokiroda.hu címen 

megtehet. A hatályos rendelteknek megfelelően az Adatkezelő eleget tesz kötelességének vagy 

amennyiben kérését nem áll módjában teljesíteni, ennek részletes indoklásáról (törvényi hivatkozással) Önt 

írásban tájékoztatja legfeljebb 30 napon belül, adatkezelés elleni tiltakozás esetén 15 napon belül.   

 

5.2. Mit tehet jogszerűtlen adatkezelést vélelme esetén?  

 

Panasztétele megalapozottságának megállapítására az Adatkezelő vizsgálatot indít, amelynek 

eredményéről Önt 25 napon belül a megadott elérhetőségen értesíti. Amennyiben megalapozottnak 

bizonyul, haladéktalanul gondoskodik az Önt hátrányosan érintő adatkezelés megszüntetésére, szükség 

esetén együttműködik a felügyeleti hatósággal, amelyről szintén írásban értesíti.  
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5.3. Hol tehet panaszt jogszerűtlen adatkezelés esetén? 

 

1) Ön, mint érintett önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

2) Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó 

hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:  

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.  

Levélcím: 1525. Pf. 75  

Tel: (06 1) 457 7100 Fax: (06 1) 356 5520  

E-mail: info@nmhh.hu 

 

 

6. Mi történik adatvédelmi incidens esetén?  

 

Adatvédelmi incidensnek tekintendő az Ön személyes adatainak véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, 

elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz történő jogosulatlan hozzáférés. 

Amennyiben a fent részletezett intézkedések ellenére mégis adatvédelmi incidens következne be, akkor 

indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az incidens ismertté válásától számított 72 órával belül 

belejelentés tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, kivéve, ha az incidens nem 

képvisel magas fokú kockázatot Önt hátrányosan érintő következményekkel. Amennyiben az adatvédelmi 

incidens magas kockázatot jelent az Ön alapvető emberi jogait sértve, akkor a hatóságot és Önt is 

haladéktalanul értesíti.  

 

 

7. Hova fordulhat jogorvoslatért, kártérítési igénnyel?  

 

Amennyiben az Adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem 

követelményeinek megszegésével bizonyítottan kárt okoz, akkor az adatkezelő köteles a kárt megtéríteni. 

Kártérítési keresetet a lakóhelye, vagy a jogellenes adatkezelés helye szerint illetékes bíróságon nyújthat 

be. Illetékes bíróságot az alábbi linken keresheti meg: 

https://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso 

 

Jelen tájékoztató változtatásának jogát az Adatkezelő fenntartja, és az esetleges változtatásokról a 

honlapon tájékoztatja.  
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