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Jelen adatkezelési tájékoztató keretében, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről (a továbbiakban: Adatvédelmi Rendelet) alapján tájékoztatjuk Önt, mint
érintettet arról, hogy az Ön személyes adatait hogyan és milyen célokkal kezeljük a honlap
használata során.
A személyes adatok kezelője: a Sourcing Hungary Kft.
A társaság székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
Cégjegyzékszáma: 01-09-893344
Adószáma: 14198391-2-41
(a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Társaságunk”).
Általános fogalmak – jelen tájékoztató
•
•
•
•

•

érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül
vagy közvetve – azonosítható természetes személy
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó
bármely információ
adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
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;
címzett: az a természetes vagy jogi személy, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik,
függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja
Az adatkezelés célja a honlap szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása,
valamint statisztikai elemzések készítése. Ennek érdekében Adatkezelő szerverei a honlapra történő
belépéskor automatikusan regisztrálják a felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs
rendszer és böngészőprogram típusát és néhány egyéb információt. Ezen információkat
Adatkezelő kizárólag személyhez nem kapcsolható módon, összesített formában hasznosítja.
A honlapon történő regisztráció során a jelen adatkezelési tájékoztató linkje melletti jelölőnégyzet
kipipálásával kijelenti, hogy jelen tájékoztató tartalmát megismerte és egyúttal kifejezi önkéntes
hozzájárulását a regisztráció alkalmával megadott személyes adatai Adatkezelő általi kezeléséhez.
A regisztrált felhasználók vonatkozásában az adatkezelés célja a fentieken túl az Adatkezelő által
működtetett honlap valamennyi funkciójához való teljes körű hozzáférés biztosítása.
A regisztráció során lehetőség van hírlevél feliratkozásra is, melyre ugyancsak a jelölőnégyzet
kipipálásával kerül sor, ami szintén önkéntes hozzájárulásként értelmezendő.

Az adatkezelés jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja
(önkéntes hozzájárulás), melynek értelmében Adatkezelő a regisztráció kapcsán a regisztráló
természetes személy felhasználónevét, e-mail címét, az általa megadott telefonszámot, valamint a
céget képviselő kapcsolattartó nevét kezeli.
A kezelt adatok köre
A honlap látogatása során a felhasználó IP-címe, a használt operációs rendszer és a
böngészőprogram típusa, valamint a regisztráló természetes személy felhasználóneve, e-mail címe,
a regisztráció során megadott telefonszám, illetve a céget képviselő kapcsolattartó neve.
Az adatkezelés időtartama
A regisztrált felhasználói fiók törléséig, illetve a hírlevélről történő leiratkozásig.
Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos igényét, kérdéseit, észrevételeit az érintett elektronikus
formában az adatkezeles@sourcing.hu e-mail címen vagy postai úton (1138 Budapest, Madarász
Viktor u. 47-49.) jelezheti Adatkezelő felé.
Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, törlés, illetve zárolás iránti kérelemnek kézhezvételt
követően legfeljebb 25 napon belül köteles eleget tenni, illetve írásban vagy az érintett
hozzájárulásával elektronikus úton közölni a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Az érintett jogainak feltételezett megsértése esetén
•
•

bírósághoz fordulhat;
vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett
be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391-1400
Fax: +36 1 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

