
ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI SZABÁLYOK 

(GDPR) 
 

 

 1. Adatkezelő 

A LATI media s.r.o., székhelye: Staničná 5, 044 13 Valaliky, Szlovák Köztársaság, 

cégjegyzékszám: 51841690, adószám: 2120814663, (a továbbiakban: "Adatkezelő") a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (EU) 

2016/679 4. cikkének (7) bekezdése értelmében a személyes adatok kezelője. 

2. Érintett személy 

 

Az érintett személy az Ügyfél vagy a weboldal látogatója, mivel személyes adatait a LATI 

media s.r.o. kezeli, székhelye: Staničná 5, 044 13 Valaliky, Szlovák Köztársaság, 

cégjegyzékszám: 51841690, adószám: 2120814663. 

3. Személyes adatok 

Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján az érintett azonosítható vagy 

felismerhető. A LATI media s.r.o., székhelye: Staničná 5, 044 13 Valaliky, Szlovák Köztársaság, 

cégjegyzékszám: 51841690, adószám: 2120814663, által kezelt személyes adatok köre a 

személyes adatok kezelésének céljától függ. Nem kezeljük a személyes adatok különleges 

kategóriáit, amelyek különösen érzékenyek (faji vagy etnikai származásra utaló adatok (így az 

állampolgárság nem kezelhető), politikai véleményre utaló adatok, vallási vagy világnézeti 

meggyőződésre utaló adatok, szakszervezeti tagság / kizárólag a Munka Törvénykönyve 

szerinti jogi kötelezettségek teljesítése céljából, genetikai adatok, biometrikus adatok, 

egészségügyi adatok és a szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó adatok). 

4. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja és célja 

Az Ügyfél az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja személyes adatait, különösen a 

kapcsolattartási és számlázási adatokat (név, cégnév, székhely, cím, ÁFA szám, ÁFA szám, 

ÁFA szám, e-mail, telefonos elérhetőség). Az Ügyfél a személyes adatokat önkéntesen adja 

meg az Adatkezelőnek az Adatkezelővel való további kommunikáció céljából. Megadásuk 

nélkül az Adatkezelő nem tudja megfelelően teljesíteni a szerződéskötést megelőző 

kapcsolatot és/vagy szerződést az Ügyféllel, és ezért nem is lehetséges azt megkötni az 

Ügyféllel. A személyes adatok kezelésének célja az ügyféllel való kommunikáció, az 

adószámla kiállítása, a szerződéskötést megelőző kapcsolatok és az ügyfél azonosítása, 

marketingtevékenységek végzése, promóciókról, hírekről és kedvezményekről való 

tájékoztatás.  



Ha az Ügyfél és/vagy a weboldal látogatója kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot vagy 

megrendelést ad le az Adatkezelő weboldalán, akkor szintén hozzájárul személyes adatainak 

feldolgozásához. 

5. Személyes adatok forrásai 

Az Ügyfél és/vagy a weboldal látogatója hozzájárul a személyes adatok weboldalon keresztül 

történő feldolgozásához. Az Ügyfél és/vagy a weboldal látogatója a megfelelő négyzet 

bejelölésével az adatvédelmi törvény értelmében hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az 

Adatkezelő feldolgozza és tárolja személyes adatait, különösen a fent felsorolt és/vagy az 

Adatkezelő tevékenységéhez szükséges adatokat. 

6. Adatmegőrzési időszak 

Az Ügyfél és/vagy a Weboldal látogatója adja meg az Adatkezelőnek ezt a hozzájárulást: 

- a szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges 

időtartamra 

- a szolgáltatások teljesítéséhez feltétlenül szükséges időtartamra 

- határozatlan időre, vagy írásbeli visszavonásig 

7. Hozzájárulás visszavonása 

A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulást az Ügyfél és/vagy a weboldal 

látogatója bármikor írásban visszavonhatja. A hozzájárulás az Ügyfél és/vagy a weboldal 

látogatója hozzájárulásának az Adatkezelő általi visszavonását követő 1 hónapon belül 

hatályát veszti. 

8. Személyes adatok címzettjei 

A LATI media s.r.o., székhelye: Staničná 5, 044 13 Valaliky, Szlovák Köztársaság, 

cégjegyzékszám: 51841690, adószám: 2120814663, a személyes adatokat elsősorban saját 

céljaira kezeli. Ezen túlmenően személyes adatokat adhat át üzleti partnereinek, különösen 

az Adatkezelő és az Ügyfél közötti szerződéses kapcsolatok teljesítése céljából. 

9. A személyes adatok feldolgozásának módja 

Az adatkezelő a személyes adatokat kizárólag elektronikus úton kezeli. 

10. A személyes adatok biztonságára vonatkozó feltételek 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok gyűjtése kizárólag a személyes adatok 

feldolgozása céljából történik. 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy biztosítja, hogy a személyes adatokat kizárólag olyan módon 

dolgozzák fel és használják fel, amely megfelel annak a célnak, amelyre azokat gyűjtötték. 



Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat a jó erkölcsnek megfelelően kezeli, és úgy 

jár el, hogy az ne ütközzön az általánosan alkalmazandó jogba. 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa felhatalmazott személyek 

és az üzleti együttműködésben részt vevő személyek férhetnek hozzá, akik ezáltal a 

szolgáltatás lényegét teljesítik. 

 

11. Végső rendelkezések 

A regisztrációval az Ügyfél megerősíti, hogy a fent említett hozzájárulásokat önként adta 

meg az Adatkezelőnek, és bármikor jogosult azokat írásban visszavonni. Ügyfélként a 

regisztrációval kijelenti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok feldolgozásának 

feltételeiről. 

Az Adatkezelő jogosult ezen feltételek módosítására. Az adatvédelmi szabályzat új változatát 

a honlapján közzéteszi. 

Ez a szabályzat a személyes adatok védelmének magyarázata és a személyes adatok 

feldolgozásának átláthatóságának erősítése érdekében jött létre. 

 

Ezek a szabályok 2022.01.01.01-én lépnek hatályba. 


