Micro It Kft
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata
(kivonat)

Az Adatkezelő adatai:
Név: Micro It Kft
Székhely: 1172 Budapest, Bertóti u. 6.
Telephely: 1173 Budapest, Pesti út 70.
Cégjegyzékszám: 01-09-963-226
Adószám: 23387685-2-43
Tényleges adatkezelés címe: 1173 Budapest, Pesti út 70.
Internetes elérhetőség: www.kineziologia17. hu, www.stresszoldas17.hu
e-mail: info@kineziologia17.hu
telefonszám: 06-20-932-53-32
ügyvezető igazgató: Timár Valéria

1./ A Adatvédelmi Szabályzat hatálya
A Szabályzat hatályos: 2018. május 25-től visszavonásig.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot a Szabályzat módosítására.
2./ Az Adatkezelési Szabályzat célja
A Szabályzat célja: természetes személyek személyes és egyéb adatainak törvényes kezelése
és adatainak védelme
3./ Az adatkezelés irányelvei
A személyes adatok kezelését jogszerűen, tisztességesen, valamint az Érintettek számára
átlátható módon kell végezni.
3./ Az Adatkezelő személyi felelőse
Az Adatkezelő adatvédelemmel, adatkezeléssel, adatbiztonsággal kapcsolatos vezetését az
ügyvezető látja el.
Sem munkatársat, sem adatvédelmi tisztviselőt a cég nem alkalmaz.

4./A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, aki e-mail-en,
személyesen vagy telefonon szolgáltatás igénybevétele céljából nála jelentkeztek, vagy az
Adatkezelő szolgáltatását már korábban igénybe vették.
Az Érintett személyes adatainak és egyéb az állapotával összefüggő információinak az átadása
szabad akaratából történik írásos hozzájárulás formájában. Az Érintett által önkéntesen
átadott személyes, valamint az egészségi állapotára vonatkozó adatok, amelyek információt
hordoznak az Érintett múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli egészségi állapotáról – mind az
Adatkezelési Szabályzat hatáskörébe tartoznak.

A Cég hírlevelet nem küld, partnereket semmilyen formában nem keres, csak megkeresésre
válaszol.

5./ Az adatok tárolása, a tárolás időtartama
Az Adatkezelő a megadott személyes és egyéb adatokat papír alapon tárolja, külön
helyiségben, elzárható szekrényben, mások számára hozzáférhetetlenül. Az Adatkezelő
számítógépes adattárolást nem végez, a beérkező e-mail-eket a válasz után 7 napon belül
törölni köteles. A papír alapú adatokat 5 év után köteles megsemmisíteni. Adatkezelő az
adatokat harmadik személynek nem továbbítja, nem adja át.
6./ Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
a./ A tájékoztatás joga
Az Érintett tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő milyen adatait, milyen adatkezelési
céllal és mennyi ideig kezeli. Kérelmére maxium 15 napon belül választ kell adni.
b./ A helyesbítés joga
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére adatait az Adatkezelő azonnali hatállyal helyesbítse.
c./ Törléshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére adatait az Adatkezelő azonnal hatállyal törölje.
d./ Zároláshoz való jog
Az Érintett kérheti az adatainak a zárolását. A zárolás addig tart, ameddig a megjelölt indok
azt szükségessé teszi.
e./ Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozási kérelmet maxium 15 napon belül
meg kell vizsgálni, a döntést meghozni és az Érintett részére a tájékoztatást megküldeni.

7./ Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés
Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.
Panasszal lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: +36-4-391-1400, www. naih.hu, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu

A Micro It Kft Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata a 2011. évi CXII. Törvény az
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamit Az Európai
Parlament és Tanács 2016/679 rendelete alapján készült.
A teljes Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat megtekinthető papír alapon a cég
székhelyén és telephelyén.

