ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A STYLECOM ADATKEZELÉS RÖVIDEN
A magánélet védelme fontos a Style Communication számára, nem csak a sajátunkat
védjük, hanem másét is. Nagyon komolyan vesszük a személyes adatok biztonságára
vonatkozó felelősségünket. Elkötelezetten védjük a személyes adatokat és átláthatóvá
tesszük, hogy milyen információkat gyűjtünk és mire használjuk azokat.
Például, ha érdeklődsz munkáink iránt. Vagy ajánlatot kérsz tőlünk. Vagy meghívsz egy
tenderedre. Vagy terméket vásárolsz tőlünk. Vagy részt veszel egy rendezvényünkön. Vagy
szeretnéd, hogy valamelyik grafikai, webes, vagy PR projektedet mi valósítsuk meg. Vagy
közösen dolgozunk egy projekten. Vagy csak szeretnéd, hogy együtt dolgozzunk egy
projekten. Vagy a beszállítónk leszel. Vagy ügyfeleinkkel való közös munka során is hozzánk
kerül néhány személyes adat az ő ügyfeleikről. Vagy megtetszik a StyleCom csapat és
jelentkezel hozzánk dolgozni. Vagy már nálunk dolgozol. ☺
Mi minden ilyen esetben személyes adatokat kezelünk, de eddig is – GDPR nélkül is – nagyon
vigyáztunk rájuk. Nem adtuk oda senkinek, csak akinek feltétlen muszáj volt, mindenféle
hozzáférhetetlen helyen tároltuk, és ha már nem volt rá szükségünk, vagy Te kérted ezt, akkor
töröltük.
Ezen a gyakorlaton most sem változtatunk, de mivel minden törvényes kötelezettségünknek
eleget teszünk, ezért írtunk egy szép hosszú szabályzatot is. Olvasd el bátran, és ha kérdésed
van, keress meg minket a hello@stylecommunication.hu címen.

BEVEZETÉS
Kedves Felhasználó!
Köszönjük, hogy felkerested honlapunkat és érdeklődsz cégünk munkája iránt. Szeretnénk,
hogy biztonságban éreznéd magánszférádat, ezért az alábbiakban előzetes tájékoztatást
nyújtunk cégünk adatkezelési gyakorlatáról.
A jelen tájékoztató a szerződéses együttműködések során és a honlapot használók által
megadott személyes adatok kezelésének és védelmének elveit tartalmazza.
A tájékoztató összeállításakor az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vettük figyelembe:
az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános adatvédelmi
Rendelet, vagy GDPR)
● az információs Terendelekzési jogról és az információszabadságról szló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.)
● a Polgári TörvénykTeyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
● A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes
tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: www.stylecommunication.hu/adatkezeles
●

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
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AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Style Communication Kft.
Székhely: 9124 Gyömöre, Széchenyi u. 8.
Telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 24. 3. emelet 5.
E-mail: hello@stylecommunication.hu
Telefon: +36 20 354 1430
Képviselője: Buza Krisztina, ügyvezető
Adószám: 22995416-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-020738

ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT MÁRKÁK ÉS HONLAPOK





Style Communication - stylecommunications.hu
Kitchy Design - kitchydesign.hu
Mission Lab - missionlab.hu
Stye Group - stylegroup.hu

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés;
3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit
az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja;
4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes
adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi
kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
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elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
8. „felhasználó”: az a természetes személy, aki az adatkezelő honlapjára regisztrál és
ennek keretében megadja az alábbi pontban felsorolt adatait. A felhasználó felelős
az általa megadott adatokért.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
A személyes adatok:
●
●

●
●

●

●

●

kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon
kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne
kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1)
bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek
a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek,
és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést
meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,
amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és
szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve
(„integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e
megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINK BEMUTATÁSA
Személyes adatokat ezekben az esetekben kezelünk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Érdeklődés, kapcsolatfelvétel
Árajánlatkérés, tender meghívás
Rendezvények
Vevői szerződéses kapcsolat
Alvállalkozói szerződéses kapcsolat
Beszállítói szerződéses kapcsolat
Szerződéses munkaviszony
Állásjelentkezők
Potenciális együttműködők megkeresései
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A kezelt adatok köre:
Kezelt adatok
Név
E-mail cím
Telefonszám
Cégnév
Lakcím/Székhely/Levelezési cím
Adószám/Adóazonosító
Cégjegyzékszám
Bankszámlaszám

Az adat kezelése
ezekben a fenti
esetekben történik
1-8.
1-8.
1-8.
2, 3, 4, 5, 8
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2, 3, 4, 5, 6
2, 3, 4, 5, 6
3, 4, 5, 6

Bankkártya adatok
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Személyi igazolványszám, TAJ
kártya szám, Jogosítvány szám,
Útlevélszám, Családi állapot adatai
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Az adatkezelés időtartama
Törlés kéréséig
Törlés kéréséig
Törlés kéréséig
Számviteli törvényben előírt ideig
Számviteli törvényben előírt ideig
Számviteli törvényben előírt ideig
Számviteli törvényben előírt ideig
Számviteli törvényben előírt ideig
Szerződött feladatok elvégzéséig
szükséges ideig
Szerződéses viszony fennállása
idejéig, azon túl a számviteli
törvényben előírt ideig

Honlappal kapcsolatos adatkezelés:
Amikor felkeresed honlapunkat, webszerverünk alapértelmezett módon többek között
eltárolja az általad használt böngészőre és operációs rendszerre vonatkozó adatokat, azt a
weboldalt, amelyről kiindulva felkeresel minket, azokat a weboldalakat, amelyeket nálunk
megtekintesz, látogatásod dátumát, valamint biztonsági okokból, pl. a weboldalaink elleni
támadások felismerése érdekében, hét napig azt az IP-címet, amelyet kiutalt neked az
internetszolgáltatód. Az IP-cím kivételével csak akkor kerül sor személyes adatok tárolására,
ha ezeket Te, például kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés keretében közölsz velünk.
Személyes adataidat a honlap műszaki adminisztrációjához, a kapcsolattartáshoz, esetleges
felmérésekhez, mindig csak az ahhoz mindenkor szükséges mértékben használjuk fel.

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
Jogi kötelezettségeink teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli
kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeljük a vevőként, szállítóként
velünk üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A
kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján
különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése,
az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől
függően az ellenőr aláírása;, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.
A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő
8 év.

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK
Személyes adataidat alapvetően saját magunk dolgozzuk fel. Abban az esetben, ha az
adatfeldolgozásra kiszervezett tevékenység keretében kerül sor, úgy az adatfeldolgozó
kizárólag a velünk kötött – titoktartási záradékot tartalmazó - szerződés és a tőlünk kapott
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utasítások alapján jogosult eljárni, önálló döntést nem hozhat. Az adatfeldolgozó
tevékenységéért az adatkezelő felelős.
Adatfeldolgozó
elérhetősége:

által

ellátott

tevékenység

és

az

adatfeldolgozó

megnevezése

és

DOTROLL KFT.
Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Domain és tárhely-szolgáltató
Tel.: +36 - 1 - 432 - 3232
E-mail: support@dotroll.com
Írisz Office Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.
Könyvelés, számviteli feladatok,
HU-1114 Budapest, Bartók Béla út 29.
bérszámfejtés, NAV adatszolgáltatás Telefon: +36 1 550 0510
E-mail: iroda@iriszoffice.hu

FACEBOOK, LINKEDIN, YOUTUBE
Oldalainkon a Facebook, Linkedin és YouTube oldalunkra mutató ikonokat találsz. Ha
rákattintasz bármelyik ikonra, akkor olyan weboldalakra jutsz, ahol személyes adataidat
tárolják és az adatokat továbbítják EU-n kívüli országokba is. Ezeket az oldalakat csak
regisztráció és bejelentkezés után használhatod és az itt zajló adatkezelésre nincs ráhatásunk.
A Facebook, Linkedin és Youtube oldalainkkal bármilyen módon kapcsolatba kerülsz (ide
tartozik az is, ha megnézed az oldalt) akkor az oldalak elemzik a látogatásod adatait.
Az egyes oldalak adatkezelési szabályairól itt olvashatsz (angol nyelven):
Facebook: http://wwww.facebook.com/about/privacy
Linkedin:
policy

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-

YouTube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE
A honlap működése során cookie-kat kezelünk, mely minden weboldalra látogató érint. A
cookie-k kezelése során egyedi azonosítószámot, dátumokat és időpontok tárol a rendszer a
felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése érdekében, de a cookie-k
használatával nem kezelünk személyes adatokat.
A honlapon Google Analyticset és Google konverziókövetőt is használunk, melyek
működésük során szintén cookie-kat gyűjtenek, de ezek a cookie-k nem tartalmaznak
semmilyen személyes adatot, így nem is vagy azonosítható általuk.
A
Google
adatvédelmi
nyilatkozata
www.google.de/policies/privacy/

az

alábbi

oldalon

érhető

el:

AZ ÉRINTETTEK JOGAI
A hozzáférés joga
Te, mint felhasználó jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj tőlünk arra vonatkozóan, hogy
személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz
hozzáférést kapj.
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A helyesbítéshez való jog
Te, mint felhasználó, jogosult vagy arra, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítsük a pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját,
jogosult vagy arra, hogy kérd a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog
Te, mint felhasználó, jogosult vagy arra, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül
töröljük a személyes adatokat, mi pedig adatkezelőként kötelesek vagyunk arra, hogy a Rád
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljük meghatározott
feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog
Ha nyilvánosságra hoztuk a személyes adatot, és azt törölnünk kell, az elérhető technológia és
a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható
lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az
adatokat kezelő adatkezelőket arról, hogy Te kérelmezted a szóban forgó személyes
adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának
törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Jogosult vagy arra, hogy kérésedre korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:
●
●
●
●

vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és Te ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok
felhasználásának korlátozását;
már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Te igényled
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget
élveznek-e Te jogos indokaiddal szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog
Jogosult vagy arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk.

A tiltakozáshoz való jog
Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz
személyes adataid a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is.
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Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, jogosult vagy arra,
hogy bármikor tiltakozz a vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha
tiltakozol a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a
személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezelhetjük.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Jogosult vagy arra, hogy ne terjedjen ki rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rád nézve joghatással járna vagy
téged hasonlóképpen jelentős mértékben érintene.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
●
●

●

közöttünk szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát a ránk alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely a Te jogaid és szabadságod, valamint jogos érdekeid védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
Te kifejezett hozzájárulásodon alapul.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ
Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen kérelmed beérkezésétől számított 1
hónapon belül tájékoztatunk a kérelmed nyomán hozott intézkedéseinkről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül
tájékoztatunk.
Ha nem teszünk intézkedéseket kérelmed nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatunk az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthatsz be valamely felügyeleti
hatóságnál, és élhetsz bírósági jogorvoslati jogoddal.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Tájékoztatunk, hogy a személyes adataid megfelelő védelméhez szükséges technikai és
szervezési intézkedéseket megtettük.
A rendszerünket – a külső hozzáférés megakadályozása céljából – tűzfalak védik.
Adminisztrációs felületeink kizárólag belső hálózatból érhetők el.
Az adatok véletlen megsemmisülését biztonsági mentésekkel akadályozzuk meg.
Adatkezelőként – tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire – nem vagyunk kötelesek
adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, de amennyiben úgy döntünk, hogy adatvédelmi
tisztviselőt nevezünk ki, úgy annak nevéről és elérhetőségéről haladéktalanul tájékoztatást
adunk.
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AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk
az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetjük az
adatvédelmi incidens jellegét, és közöljük – amennyiben van - az adatvédelmi tisztviselő vagy
a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetjük az
adatvédelmi incidensből eredő valószínűsíthető következményeket; ismertetjük az
adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott
esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését
célzó intézkedéseket.
Nem vagyunk kötelesek tájékoztatást adni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
●

●

●

megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtottunk végre, és ezeket
az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmaztuk, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás
alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított
személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tettünk, amelyek
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben nyilvánosan
közzétett információk útján adunk tájékoztatást, vagy olyan hasonló intézkedést
hozunk, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK
Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72
órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az 55. cikk
alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, akkor mellékeljük hozzá a késedelem
igazolására szolgáló indokokat is.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Bármilyen, az adatkezeléshez kapcsolódó kérdéssel, észrevétellel megkereshetsz minket a
hello@stylecommunication.hu e-mail címen.
Az esetleges jogsértés ellen panasszal közvetlenül
Információszabadság Hatósághoz fordulhatsz:

a

Nemzeti

Adatvédelmi

és

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
honlap: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Jogaid megsértése esetén – bírósághoz fordulhatsz. A kereseti kérelem elbírálása a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás – az
választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerint illetékes törvényszék előtt is
megindítható.
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STYLE COMMUNICATION, MINT ADATFELDOLGOZÓ
Ügyfeleinkkel kapcsolatos feladatok elvégzése során számos esetben adatfeldolgozóként
működünk együtt. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy minden esetben az Ügyfelek
adatvédelmi gyakorlata szerint járunk el és kiemelt biztonsággal kezeljük a személyes
adatokat.
Budapest, 2018. május 25.
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