t

1

Adatkezel6si thj 6k oztat6
,.

A Szdgedi Mrizsa Nonprofit Kft. (6760 Kistelek, Sz6chenyi u. 5., cg.: 06-09-0I2169t,
kdpviselet6ben Dobcs 6nyi Linzl6 igyvezeto a tovdbbiakban: Adatkezeld) a tev6kenys6ge
sortn az 6rintettek (a tovAbbiakban egytittesen Erintett) adatait kezeli.
Az

adatok kezel6s6vel osszefi.tggesben Adatkezelo eziton tdjekoztatja az ErintetLeket jogaik
gyakorl6s6nak m6dj6r6l 6s lehetos6geir6l.
,

1. FOGALMAK
a) ,,Adatkezelo"i

az a term6szetes vagy jogi szemely,kozhataLmi szerv, iigynokseg vag.y
b6rmely egy6b szerv, amely a szem6lyes adatok kezel6s6nek c6ljait .6s eszkozeit
on6116an vagy mdsokkal egytitt meghathrozza; ha az adatkezel6s c6ljait 6s eszkozeit a:z
uni6s vagy a tagilllami jog hat6rozza meg, az adatkezeliit vagy az adatkezelg
kijelol6s6re vonatkoz6 kulonos szempontokat az uni6s vagy a tagdllami jog is
meghathrozhatja.

b) ,,Szem6lyes adat": azonositott vagy azonosithat6 term6szetes szem6lyre (,,Erintett")
vonatkoz6 b6rmely inform6ci6; azonosithato az a term6szetes szem6ly, aki kozvetletr
vagy kozvetett m6don, kiilonosen valamely azonosit6, peldAul ,.n6v, sz6m,
helymeghathroz6 adat, online azonosit6 vagy a term6szetes szem6ly testi, fiziol6giai,
genetikai, szellemi, gazdasdgi, kulturdlis vagy szoci6lis azonos shglra vonatkoz6 egly
vagy tobb tdnyezo alapjhn azonosithat6;

c)

Adatkezelds " : a szemelyes adatokon v agy adatitllom6nyokon automa trz|lt v agy nert
automatiztrlt m6don vlgzett b6rmely mrivelet vagy muveletek osszess6ge, igy tt
gyujt6s, rogzitls, rendszerez6s, tagol6s, t6rol6s, ttalakitits vagy megvtitoztatds,
lekdrdezes, betekint6s, felhaszn6l6s, kozl6s tovdbbitds, terjesztds vagy egyeb m6don
torldno hozz|fdrhetov6 t6tel utjttn, osszehangol6s vagy osszekapcsol6s, korl6toz6s,
torl6s, illetve megsemmisit6s;

d)

,,Az ad,atkezel6s korliltozfisa": a tdrolt szem6lyes adatok

,,

kezel 6suk korlittozhsa c6l i 6b6l

e)

rnegjelol6se jovobeli

;

,,Profilalkot6s": szem6lyes adatok automatizhlt kezel6s6nek b6rmely olyan form6ja,
amelynek sor6n a szem6lyes adatokat valamely term6szetes szem6lyhez fiizod|
bizonyos szem6lyes jellemzok 6rt6kel6s6re, ki.ilonosen a munkahelyi teljesitmenyhez,

gazdasdgi helyzethez, eg6szs6gi filapothoz, szemelyes preferenci6khoz,

6rdeklod6shez, megbizhatos|ghoz, viselked6shez, tart6zkod6si helyhez vag),
mozgisho z kap
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6rej elz6s 6re haszn|lj 6k;

az atermeszetes vagy jogi szem6ly, kozhatalmi szerv, i.igynokse5l
szerv, amely az adatkezelo nev6ben szem6lyes adatokat kezel;

"Adatfeldolgoz|":
vagy b6rmely egy6b

)
i
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,,cimilett": az a term6szetes vagy jogi szem6ly, kozhatalmi szerv, rigynokseg vagy
b6rmoly egy6b szervl akivel vagy amellyel a szemdlyes adatot kozlik, fi.rggetlenr.il
att6l, hogy harmadik f61-e. Azon kozhatahni szervek, amelyek egy egyedi vtzsgiial
keret6ben az uni6s vagy a tag|llami joggal osszhangban f6rhetnek hozzd szemelyes
adatokhoz, nem min6strlnek cimzettnek', az emlitett adatok e kozhatalmi szervek 6ltali

kezel6se meg

kell, hogy feleljen az

alkalrnazand6 adatv6delmi

s

z ab

dlyoknak

adatkezel6s c6ljainak megfeleloen
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h) ,,Az Erintett hozzhiitrul{sa": az Erintett akaratdnak onk6ntes, konkr6t 6s meefelelo
tdjekoztatitson alapul6 6s egy6rtelmu kin {lvhnithsa, amellyel az Erintett nyilitkozat

vagy a megerosit6st f6lre6rthetetleniil kifejezo cselekedet :iatjhn jelzi,

hogy

beleegyezls6t adja az 6l erinto szem6lyes adatok kezelesdhez;
r)

,,Adatv6delmi incidens": a biztons6g olyan s6nil6se, amely a tov6bbitott, tArolt vagy
m6s m6don kezelt szem6lyes adatok v6letlen vagy jogellenes megsemmisit6s6t,
elveszf6s6t, megv|ltoztathsht,jogosulatlan kozl6s6t vagy az azokhoz va16 jogosulatlan
hozzdf1r 6st eredm 6nyezi.

.,

ADATKEZELF,S JOGALAPJA

Az

adatkezel6s jogalapja minden al6bb meghathrozott adatkezel6sre a termeszetes
szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezel6se tekintet6ben tort6no v6delm6rol 6s az ilyen adatok
szabad 6ram16s6r61, valamint a 95l46lEI( rendelet hat6lyon kiviil helvez6s6rol (61ta16nos
aLdatv6delmi tendelet) szol6 az EUROPAI PARLAMENT ES A TAN{CS 1nU) 2016tifl9
I{endelet (,,Rendelet") 6. cikk (1) bekezd6s6nek a) pontja alapjin az Erintett onk6ntes
lrczzhj|rulilsa alapj6n keri.il sor. Az Errntett jogosult a Szogedi Mirzsa Nonprofit KFT-hez
intlzett irAsos bejelent6s utjln az adatkezel6shez adott hozzhjilrulfts6t r6szlegesen vagy
teljesen visszavonni, illetve az adatai torl6s6t k6rni.
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Az

adatokat az Adatkezelo igyvezetoje jogosult megismerni, azokat nem teszik kozze,
harmadik szeln6lyek r1szdre a jelen Adatkezellsi T6jekoztat6an meghatSrozottakon tril nem
adia 6t.
,r,

lrdatkezel6 adatfel

do I g o z6t

l

j

KORE. ADATKEZELtIS CELJA ES IDEJE

I(ezelt adatok kiire

Ingatlan (7121 Sz6lka,
Flossuth u. 80)
kamer6s megfigyel6se

'

nem vesz i g6nyb e.

;

s"

ADAr rovABBirAsa

Az Adatkezelo a rogzitett adatokat a felek kozotti szerzodls alapjfn, ktilon elj6r6srendben
foglaltak szerint tov6bbithatja. Amennyiben a 6. pontban rogzitett m6don az Eintett a:2
Adatkezelohoz fordul, tdjdkoztathst kap Adatkezelotol az adatainak esetleges tov6bbitAsfu6l.
O.

BNINTBTTET MEGILLET6 JOGOK

a)

Tdj6koztatfs

6s a szem6lyes

adatokhozval6hozzif|rils

Az Erintettnek joga van arra, hogy az Adatkezelo fital tttrolt szemelyes adatait 6s a
kezel6sukkel kapcsolatos inform6ci6kat megismerhesse, bdrmikor kikdrje, ellenorizze, hog'y
az Adatkezelo milyen adatot tart .nyilv6n r6la, tov6bb6 jogosult arra, hogy a szern6lyes
adatokhoz hozzhflrest kapjon. Az Erintett az adatokhoz val6 hozzdflrdsre ir6nyul6 k6relm6t
irdsban koteles eljuttatni az Adatkezelo rdsz6re 6s az igenyelt adatokat ir6sban (eLektronikusarr
vagy postai riton kiildott lev6lben) adja meg az Adatkezelii sz6belt tdjlkoztathst ezzel
osszefi.igg6sben nem ad"

Hozztferdsi jog gyakorldsa eset6n attlekoztat6s a kovetkezo adatokra terjed ki:
- kezelt ad atok kor6n ek me ghatitr oztts a,
- adatkezeles c6lja, ideje, jogalapja a kezelt adatok kordnek tekintet6ben,
- adattov6bbit6s: kinek a reszdre kertiltek tov6bbit6sr a az adatok, vagy keri.ilnek tov6bbit6sra

a

kesobbiekben,

- adatfon6s megjelolese.
Az AdatkezeTo a szemdlyes adatok papiralapir vagy elektronikus mdsolat6t elso alkalommal
ingyenesen biztositja az Errntett rcszere. Az Erintett 6ltal kert tov6bbi m6solatokert az
Adatkezelo adminisztrativ koltsegeken alapul6 dijat szhmithat fel. Ha azErintetf.elektronikus
irton keri a m6solat kiad6st irgy, az informS.ci6kat emailben, sz6les korben haszn6lt
elektronikus form6tumban bocsftj a az Adatkezelo az Erintett rendelkez6sre.

Az Erintett a thjlkoztatitst kovetoen, ameruryiben az adatkezel6ssel, a kezelt adatotr<
helyess6g6vel nem 6rt egyet, :iagy ajelen pontban meghathrozottak szerint k6relmezheti it
rhvonarkoz6 szem6lyes adatok helyesbit6sEt,kteg6szit6s6t, tor16s6t, kezel6s6nek korl6toz6s6t,
tiltakozhat az ilyen szem6lyes adatok kezel6se ellen, illetve a 7. pontban meghat6rozott
elj 6r6st kezdem6ny ezhet.
b) A kezelt szem6lyes adatok helyesbitds6hez, kieg6szitds6hez val6 jog

Az Erintett k6rehn6re az Adatkezelo indokolatlan kdsedelem n6lkiil helyesbiti az Erintett
6ltal, ir6sban. rnegjelolt pontatlan szemelyes adatokat, illetve a hi6nyos adatok kieg6sziteset
elvegzi az Errntett 6ltal megjelolt tartalommal. Az Adatkezelo minden olyan cimzettet
thjekoztat a helyesbit6srol, kieg6szitdsrol, akivel a szem6lyes adatot kozolte, kiv6ve, ha ei;
lehetetlennek bizonyul, vagy arhnytalanul nagy erofeszitdst ig6nyel. Az Erintettet e cimzettell
ad atair6 I tdj 6ko ztatj a, ha ezt ir6sb an k6relmezi.
c) Adatkezel6s korl6t ozishoz vald,

Az

jog

Erintett jogosult arra, hogy ir6sbeli k6relme eset6n az Adatkezelo korlltozza

adatkezelest. ha

ai/,

az Erintett vitatja a szem6lyes adatok pontoss6g6t, ez esetben a korldto zhs ana az
idotartamra vonatkozik, amely lehetov6 teszi, hogy Az Adatkezel6 ellenortzze a
szemdlyes adatok pontoss6g6t.
az adatkezel6s jogellenes, 6s az Erintett ellenzi az adatoktorl6s6t, 6s ehelyett k6ri azok
felhaszndl 6s 6nak korl6to z6sdt,

az Adatkezelonek m6r nincs sztiks6ge a szemdlyes adatokra adatkezeles c61jtho1, d,e az
Erintett igdnyli azokat jogi ig6nyek eloteqeszt6s6hez, 6rv6nyesit6 sehez vagy
v6delm6hez,
azBrintetttiltakozik azad.atkezel6s ellen; ez esetben akorliltoztts arra azidourrtamra
vonatkozik, amig meg6llapit6sra nem kenil, hogy az Adatkezelo jogos ildokai
els6bbs6get 6lveznek- e azErintett jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelo az 6rintettet, akinek k6relm6re korlltozta az
trcorl 6to z6s

6nak felo I d6s 61 61 el6 zetes en

t6 j 6ko

ztati

a

adatkezelest. az adatkezel6s

"

J

d) Tiirl6shez,(elfeledtet6shez) vaki jog

r\z Erintett k6r6s6re az Adatkezel6 indokolatlan k6sedelem n6lktil torli az erintettre vonatkoz6
szem6lyes adatokat, ha a meghatdrozott indokok valamelyike fenn6ll:

. a szem6lyes adatokra m6r nincs sziiks6g

.
.
.
.
.

abb61 a c6lb6l, amelybol azokal az
Adatkezelo gyujtotte vagy m6s m6don kezelte;
az Erintett visszavonja az adatkezelds alapjht kdpezo hozzdj6rul6s6t, 6s az
adatkezel6snek nincs m6s jogalapja;
az Erintett sajhl helyzet6vel kapcsolatos okokb6l tiltakozik az ad,alkezel6s ellen, 6s
nincs j ogszeru ok az adatkezel6sre,
az Erintett tiltakozik a 16 vonatk ozo szemdlyes adatok kozvetlen izletszerzls c6lb6l
tort6nrti adatainak kezel6se ellen, ide6rtve a profilalkot6st is, amennyiben az a
kozvetlen rtzletszerzlshez kapcsol6dik,
a szem6lyes adatokat az Adatkezel6 jogellenesen kezeli;
a szem6lyes adatok gffit6s6re kozvetlenul gyermekeknek kin61t, informAci6s
t6rsadalornmal osszefii ggo szolghltat6sok kin616s6va1 kapcsolatosan kertilt sor.

Az 6rintettet a torl6shez, elfeledtet6shez val6 jogdval nem 6lhet, ha az adalkezel6s szi.iks6ges
o a v6lem6nynyilv6nit6s szabadsdg|hoz 6s a tajdkoz6d6shoz va16 jog gyakorl6sa
c61j6b6l;

o n6pegdszsegigy teriilet6t 6rinto koz6rdek alapjdn;
. a koz6rdekri archiv6l6s c6lj6b6l, tudom6nyos 6s torl6nelmi kutat6si c61b6l vagy
.
e)

statisztikai c6lb6l, amennyiben a tcirl6shez val6 jog gyakorl6sa lehetetlenn6 tennd vagy
komolyan veszelyeztetnl ezt az adatkezel6st; vagy
jogi igenyek eloterjeszt6s6hez, 6rv6nyesitesehez,illetve v6delmehez.

Adathordqzhat6sdghoz val6 jog

Az adathordozhat6sfg aztteszi iehetov6, hogy az Erintett

megszerezhesse 6s a tov6bbiakban
felhaszn6lhassa az Adatkezel6 rendszer6ben megtal6lhatS illtaIa fitadott ,,saj6t" adatait, sajht
celjaira 6s kiilonbo z6 szolgilltat6kon keresztiil. Minden esetben az Eriitett 6lta1 6tadott
adatokra korl6tozodik a jogosults6g, egy6b adatok hordozhat6shgdra lehetos6g nincs. (pl,
statisztika, tranzakci6s adatok stb.)
luzEintett a 16 vonatk oz6, azAdatkezel6 rendszer6ben megtal6lhat6 szem6lves aclatokat:

,j
;

i

Kozeli hozzdtartoz6nak a Ptk. B:1 $ (1) 1. pontja szerint ahlzasthrs, az egyenes6gbeli rokon,
az orokbefogadott, a mostoha- 6s a nevelt gyermek, az orokbefogad6- Zs a mostoha- 6s a
nevelosziilo 6s a testv6r. Az elhunyt kozeli hozztfiartozojaigazolni koteles:
- az elhunyt 6rintett hal6l6nak tenyet 6s idej6t halotti anyakonyvi kivonattal vagy

-

bir6 s 6gi hat6r o zattal, val amint

saj6t szemllyazonossdgdt - valamint amennyiben sziiks6ges kozeli hozziltaftozoji
mino s 6get - kozokiralLal igazolja.
Az elhunyt 6rintett jogait erv6nyesito szemelyt e jogok 6rv6nyesit6se igy kiilonosen az:
Adatkezelovel szembeni, valamint a Hat6s6g, illetve bir6s6g elotii elj616,
-.Jr6n az Infotv, 6s;
a Rendelet 'szerinti az elhunyt 6rintettet 6let6ben megilleto jogok
illetik meg 6s
kotelezetts6gek terhelik.

Az

Adatkezel6 ir6sbeli k6relemre tdjlkoztatja

a kozeli hozzhtartoz6t a

int6zked6sekr6l, kiv6veha az elhunyta 6rintett nyilatkozat6ban megtiltotta.

7.

megtet1

JOGERVENYESITESI LEHETOSEGEK

Az Etintett jbgait emailben vagy postai iton ki.ildott k6relemben gyakorolhatja. Telefonon
keresztiil b6rmely jog 6rv6nyesit6s6re ninc; lehet6seg. Az p1riiiett a jogait az al6bbi
el6rhetos6ge(en gyakoro thatj a:

N6v: Dobcs6nyi t6szl6
Levelezesi cim:6760ICstelek, Sz6chenyi u. 5,
felefonsz6m: 30-903 -4846
E-rnail cim : dobcs anyi. I aszlo @gmail. com

Az Etintettjogait 6rv6nyesiteni nem tudja, ha az Adatkezelo bizonyitja, hogy nilcs abban a
helyzetben, hogy azonositsa az 6rintettet. Ha az Erintett terehe egy6rtelmrien
megalapozatlan vagy tirlz6 (kiilonosen az ism6tl6do jellegre figyelemmel) az Adatkezelo
a
k6relem teljesit6s66rt 6sszeni mdrt6ku dijat szilmithat fel vagy megt agadhatja az int1zkedest.
Ennek bizonJhtdsa az Adatkezelot terheli. Ha az Adatkezelonek k6lsdge mertil fel a k6relmet
benyujt6 termdszetes szemdly kildt6vel kapcsolatban, tovTbbi, a k6relmezo
szemelyazonoss6g6nak meger6sit6sdhez szukseges inform6ci6k nyrijt6s6t k6rheti.

AzErintett a Rendelet, valamint a Polgdri Torv6nykonyv (2013.6vi V, torv6ny) alapl6n Nemzeti Adatv6delmi 6s Informhcioszabads6g Hat6s6ghoz (I125 Budapest, Szil6gyi EriseUet
fasor 221c.; www.naih.hu) fordulh at, vagy Bir6s69 elott 6rv6nyesitheti jogait.
8. ADATVBIiNTVTT

INCIDENSEK KEZELESE

Az adatv5delmi incidens a biztons6g olyan sdri.il6se, amely a tov6bbitott, throlt vagy m6s
m6don kezelt szemdlyes adatok v6letlen vagy jogellenes megsemmisit6s6t, elveszt6s6t,
megvfitoztat|sftt, jogosulatlan kozlesdt vagy az azol<hoz val6 jogosulatlan hozz6fer6st
eredm6nyezi. Az Adatkezel6 az adatv6delmi incidenssel kapcsolatos int6zked6sek
ellenorz6se, a feliigyeleti hat6s6g tdjlkoztat6sa, valamint az Erintett tdjekoztathsa c6lj6b6l
nyilv6ntarllsl vezet, amely tartalmazza az incid,enssel Erintett szem6lyes adatok koret, az
6rintettek kor6t 6s szdm6t, az incidens idopontj6t, koriilm6nyeit, hat6s ait, az elh6rit6s6ra
megtett intdzked6seket. Ha az Adatkezelo irgy it6li meg, hogy egy adott incidens magas
kockhzattal jdr az 6rintettek jogatra 6s szabads6 gaira ndzvJ,indokolailan k6sedelem n6lkril,le

I

o
.
o

:

tagolt, sz6les korben haszniit, g6ppel olvashat6 formdtumban megkapja,
jogosult m6s adatkezel6hoz tov6bbitani,
k6rheti az adatok kozvetlen tov6bbit6s6t a m6sik adatkezelohdz -ha ez technikailag
megval6sithat6 az Adatkezelo rendszer6ben.
r,

Az Adatkezelo az adathordozhat6s6gra vonatkoz6 k6relmet krzhr6lag emailben vagy postai
riton irt kerelem alapjdn teljesiti. A k6relem teljesites6hez sziiks6ges, hogy az Adatkezelo
meggyozodjon arr6l, hogy val6ban az arra jogosult Erintett kiv6n 6lni e jog6val. Ehhez
szr,iks6ges, hogy az Erintett k6rehneben megadja a azon adatait, melyet

az Adatkezelo rlszdre
valamely a Honlapon vagy egy6b m6don megadott rdszere annak 6rdek6ben, h'ogy be tudja
azonositani az tgenylo 6rintettet a rendszer6ben 16vo adatok felhaszn6l6s6val. Az Erintett e jog
keret6ben legfeljebb azon adatok hordozhat6s6g6t ig6nyelheti, melyet onkdnteseq megadott az
Adatkezelo r6szere. A jog gyakorl6sa nem j6r automatikusan az adatnak a2 AdatkezelS
rendszereibol va16 torlds6vel.

f.) Tiltakozfs szem6lyes adatok kezel6se ellen

Az Erintett a sajdt helyzetevel kapcsolatos okokb6l b6rmikor tiltakozhat szem6lyes adatainak
kezel6se ellen, idedrtve a profilalkot6st is illetve az Ertntett jogosult ana, hogy b6rmikor
ttltakozzon a 16 vonatkozo szemelyes adatok kozvetlen izletszerzes celbol tort6no kezel6se
ellen, ide6five a profilalkot6st is. Ha az Erintett tiltakozik a szem6lyes adatok kozvetlen
uzletszerzls 6rdekeben torteno kezelese ellen, akkor a szemllyes adatok a tov6bbiakban e
c61b6l nem kezeli az Adatkezelo. Az Erintett tiltakozni ir6sban (emailben vagy postai irton)
tud.

g.) K6relem teljesit6s6nek hatdrideje

Az Adatkezelo indokolatlan k6sedelem n6lkul, de mindenfdlek6ppen a 6. f,) jpont szerinti
b6nnely k6relem beerkez6sdtol szdmitott egy h6napon beliil t6j6koztatja az lrintettet ahozott
int6zkedesekrol. Sziiks6g eset6n, figyelembe v6ve a k6relerr osszetetts6g6t 6s a k6relmek
szhmhl, ez a hatitrido tov6bbi k6t honappal meghosszabbithall, de ez esetben a k6sedelern
okainak megjelol6s6veT az Adatkezelo a k6relem kezhezv6telltol sz|mitott egy h6napon beltil
ttlekoztatja az 6rintettet. Ha az Erintett elektronikus irton nffitotta be- a.. k6re1met, a
tdjekozlatftst az Adatkezelo elektronikus riton adja meg, kiveve, ha azt az Erintett m6sk6nt
k6ri.
h.) A szem6lyes adafokkal iisszefii996 jogok 6rv6nyesftEse nz 6rintett halSld.t kiivet6en:

Az 6rintett halfift koveto ot 6ven belul az elhaltat 6let6ben megilleto jogokat, mint a
hozz|fereshez, helyesbit6shez, torl6shez, az adatkezeles korlfitozfsithoz,
adathordozhat6sAghoz 6s tiltal<ozlshoz val6 jogdt az elhunyt 6ltal arra ugyintdzl,si
rendelkez6ssel, illetve kozokiratban vagy teljes bizonyit6 erejri mag6nokiratban foglalt, az
Adatkezelon6l tett nyilatkozattal meghatalmazott szem6ly jogosult 6rv6nyeqitem. Ha az
elhunyt szem6ly az Adatkezelonel tobb ilyen nyllatkozatot tett, a k6sobbi iddpontban tett
nyilatkozatb an me gne v ezett sz em6l y 6rvdnyesitheti e j o gokat.
Ha az elhunyt nem tett ilyen tarlalmf nyilatkozatot, akkor az elhaltat 6let6ben megilleto 6s
elozo bekezdesben meghatirozott jogokat az lrintett Polg6ri Torv6nykonyv szerinti kozeli
hozz6tartozoja lrvlnyesitheti az erintetthal6l6t koveto ot 6ven beltil (tdbb kozeli hozzltartozo
eset6n az a kozeli hozzhtartoz6 jogosult 6rv6nyesiteni a fenti jogokat, aki e jogosults6g6t
elsok6nt gyakorolja).

i

legfeljebb 72 ortn belul t6jekoztatja az erintettet 6s a feliigyeleti hat6s6got az ad,atved,elrni
incidensrol.
9.

ADATBIZTONSAG

Az Adatkezelo kotele zi magdt, hogy gondoskodik az adatokbrztonsbgitr6l, megtes zi tovihbit
azokat a technikai int6zkedeseket, amelyek biztositj6k, hogy a felvett, t6rolt, illetve kezelt
adatok v6dettek legyenek, illetoleg mindent megtesz annak erdek6ben, hogy meigakadillyozza
azok megsemrnisiil6s6t, jogosulatlan felhasznf.ldr,dt 6s jogosulatlan megv6ltaztatds1t.I(otelez:i
magti arra is, hogy minden qlyan harmadik felet, akiknel< az adatokat esetlegesen tov6bbitja
vagy tftadja, ugyancsak felhivja ezirhnyukotelezetts6geinek teljesit6sere.
10. EGYEB

RENDELKEZESEK

Adatkezelo fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelesi T6jekoztatot az Erintpttek elozetes
t
6rtesit6se mellett egyoldahian m6dositsa.
Jelen Adatkezel6si r6jekoztat6 2018. m6jus 25. napjifiol 6rv6nyes.

Az Adalkezeldsi Ttlekoztat6 el6rheto papir alapu form6tumban a Szogedi Mrizsa Nonprofit
I(ft. sz6khely6n (67 60 I(istelek, Sz6chenyi u" 5.)
I(stelek, 2018. m6jus 25.

ijgyvezeto-tulajdonos

