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Adatkezelési tájékoztató
Preambulum:
A tájékoztató célja, hogy rögzítse az adatkezeléssel kapcsolatos adatkezelések
rendjét, valamint biztosítsa az adatkezelés és az ezzel összefüggő adatvédelem
szabályozásának törvényes rendjét és az adatbiztonság követelményeinek
érvényesülését.

Általános leírás:
A tájékoztató a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – tekintettel a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS
(EU) 2016/679 RENDELETÉVEL (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvénnyel – összhangban került összeállításra.
A hgiterv.hu honlap felhasználói adatokat nem gyűjt, így személyes adatokat
sem kér, nem tárol. Sütiket (cokie) nem használ.

Üzenet küldés:
1, Az üzenetküldés funkció egy e-mail levelet generál a felhasználó által önkéntesen
megadott tartalommal és a hgiterv@hgiterv.hu címre küldi.
2. Az üzenet küldése során, csak érvényes adatokkal kitöltött üzenetet lehet küldeni.
Az üzenet küldéséhez a felhasználónak el kell fogadnia az adatkezelési tájékozatót.
A kötelező mezők:
Küldő neve
Küldő email címe
Küldő cége

3. A felhasználói adatokat a felmerülő érdeklődés, kérdés, kérés, kapcsolatfelvétel
céljából, annak megválaszolásához kérjük az űrlap mezőiben. Amennyiben az
adatok személyes adatok, úgy:
a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan
kezeljük.
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és
azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából
megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
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d) minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok
pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése
céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes
adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

4. Kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és
pontosságára. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink
igénybevételének.
5. Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy
vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
6. Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk
bűncselekményt követ el vagy rendszerünket támadja, az adott látogató adatait
haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a hatósági adatátvétel
idejéig, illetve polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának
időtartama alatt.
7. Adatokat harmadik félnek nem továbbítunk, de a bíróság, az ügyészség és más hatóságok
(pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt
megkereshetnek. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk
kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges
mértékben.
8. Az Ön jogorvoslati lehetőségei:
- tájékoztatást kérhet,
- kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
- tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező
adatkezelés kivételével),
- bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
- a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet:
https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html)

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
- Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
- Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
- Telefon: +36 (1) 391-1400
- Fax: +36 (1) 391-1410
- E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
- Honlap:https://naih.hu/
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9. Az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonhatja, vagy helyesbítését,
módosítását, kiegészítését bármikor ingyenesen kérheti, amit 10 napon belül
elvégzünk. Az alábbi elérhetőségeken:
Horváth Gábor Imre
e-mail: hgiterv@hgiterv.hu
telefon: 20-9494336

10. Vonatkozó jogszabályok:
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény - (Info tv.)
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
- a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény (Grtv.
A mindenkori érvényes adatkezelési tájékoztató a hgiterv.hu/kapcsolat oldalon érhető el. A
változtatás jogát fenntartjuk.
Budapest, 2021.12.10

