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A Házibarát Távfelügyeleti és SzolgáltatóKorlátolt Felelősségű Társaság  

ADATKEZELÉS TÁJÉKOZTATÓJA 

 

A www.hazibaratkft.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője, a Házibarát Távfelügyeleti és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18., cg.: 19-
09-511922, továbbiakban: Adatkezelő) az alábbiakban tájékozatatja az üzleti partnereit, a honlapot 
látogató felhasználókat és a további érintetteket a honlapon és a tevékenysége során történő 
adatkezelésekről az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. tv., valamint Európai Parlament és a Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 
2016/679. számú rendeletével (továbbiakban: GDPR) összhangban. 

 

1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

Honlap: a www.hazibarat.hu domain alatt elérhető tartalom és szolgáltatások összessége, ahol a 
Felhasználók az Adatkezelő tevékenységéről szerezhetnek információkat. 

Felhasználó: a Honlapot böngésző személy. A Honlap szolgáltatásait csak 18 éven felüliek vehetik 
igénybe. 

Adatkezelő: Házibarát Távfelügyeleti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8258 
Badacsonytomaj, Hársfa utca 18., cg.: 19-09-511922), amely a Honlapot üzemelteti és 
biztonságtechnikai szolgáltatásokat nyújt ügyfelei részére. 

Ügyfél: Adatkezelővel az alábbi biztonságtechnikai szolgáltatásra szerződött személy: riasztó-, 
kamera-, tűzjelző és beléptető rendszerek tervezése, telepítése, kiépítése, karbantartása, javítása és a 
távfelügyelet 

Üzleti partner:Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló személyek, beszállítók 

Érintettek: felhasználók, ügyfelek, üzleti partnerek és mindazon személyek, akiket az Adatkezelő 
adatkezelése érint. 

Adatkezelési tájékoztató: tekintettel arra, hogy az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vételével, a 
Honlap látogatásával, valamint az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatba kerülő személyekkel az 
Érintettek és az Adatkezelő között szerződés jön létre, amellyel kapcsolatban megvalósuló személyes 
adat kezelésekről Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatóval tájékoztatja a jogszabályoknak 
megfelelően az Érintetteket. Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben az adatkezelésben 
érdemi változás történik, jelen adatkezelési tájékoztatót 15 napon belül módosítja és a Honlapon 
közzéteszi. 

Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az Adatkezelővel történő szerződéskötéssel és a 
Honlapra történő belépéssel, funkcióinak használatával minden további jognyilatkozat nélkül 
tudomásul veszik a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. 

2. ADATKEZELÉSEINK 
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A Házibarát Távfelügyeleti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelései az alábbi 
GDPR 6. cikk (1) bekezdése által biztosított jogalapokon történhet: 

az a) pont szerint az Érintett tájékoztatást követően, hozzájárulását adta (a továbbiakban: 
Hozzájárulás) személyes adatainak egy vagy több célból történő kezeléséhez. 
a b) pont szerint, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges (a továbbiakban: 
Szerződés teljesítése), amelyben az Érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését 
megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 
a c) pont szerint, az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges (továbbiakban: Jogi kötelezettség) 
a d) pont szerint az adatkezelés az Érintett vagy egy másik személy létfontosságú érdekeinek 
védelme miatt szükséges (továbbiakban: Létfontosságú érdek) 
az e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (továbbiakban: 
Közérdek) 
az f) pont szerint az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges (továbbiakban: Jogos érdek). 

 

2.1.  Az ajánlatot kérő személyek adatainak kezelése 

 

Érintettek köre: az Ajánlatot kérők 

Kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerződés létrehozatala 

Az adatok forrása: az Érintett 

Adattörlés időpontja: az ajánlatkérés beérkezésétől számított 5 éves elévülési idő. 

Adattovábbítás nem történik. 

 

2.2.  Az Adatkezelő biztonságtechnikai, távfelügyeleti tevékenységes során megvalósuló 
adatkezelése 

 

Az Adatkezelő biztonságtechnikai szolgáltatásokat nyújt ügyfelei részére. Tevékenységi körébe a 
riasztó-, kamera-, tűzjelző és beléptető rendszerek tervezése, telepítése, kiépítése, karbantartása, 
javítása és a távfelügyelet tartozik. 

 

Érintett Kezelt 
adatok 
köre 

Adatkezelés célja Adatkezelés 
jogalapja 

Adatok 
forrása 

Adattörlés 
időpontja 

Ügyfél név,  1. szerződés 1,2,3 esetén Érintett Ügy 
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anyja neve,  
 
születési 
hely, idő,  
 
lakcím,  
 
értesítési 
cím,  
 
telefonszá
m,  
 
e-mail cím, 
adószám 

teljesítése 
(név, anyja neve, szül. 
hely, idő, lakcím, 
telefonszám, e-mail cím, 
adószám) 
 

2. kapcsolattartás 
(név, e-mail cím, lakcím, 
telefonszám) 
 

3. számlázás 
(név, e-mail cím, lakcím, 
telefonszám) 
 

4. jog-és 
igényérvényesítés 

(név, anyja neve, szül. 
hely, idő, lakcím, 
telefonszám, e-mail cím, 
adószám) 
 

 

GDPR 6. cikk 
(1) bek. b) 
pont szerződés 
teljesítése 
 
4 esetén 
GDPR 6. cikk 
(1) bek. f) 
pont: jogos 
érdek 
 
 

megszűnését
ől számított 
8 év 

Adattovábbítás: 

Riasztórendszerek kiépítése esetén alábbi adatokat továbbítjuk a „Multi Alarm” 
Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság részére (székhely: 1108 Budapest, Fátyolka utca 8., cg.: 01-10044636, 
továbbiakban: „Multi Alarm”): Ügyfél neve, lakcíme, telefonszáma, értesítendő személy 
neve, telefonszáma.  
Riasztás esetén a „Multi Alarm” a következő adatokat továbbítja a „TAPOLCAI 
NYUGALOM” Biztonsági és Vagyonvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak 
(székhelye: 8300 Tapolca, Fő tér 5. cg.: 19-09-500862, továbbiakban: TAPOLCAI 
NYUGALOM): név, ingatlan címe, azonosítókód. 
 
Tűzjelző rendszerek kiépítése esetén alábbi adatokat továbbítjuk a „Multi Alarm” részére: 
Ügyfél neve, lakcíme, telefonszáma, értesítendő személy neve, telefonszáma.  
Tűz esetén a Multi Alarm a következő adatok továbbításával értesíti a Badacsonytomaji 
Tűzoltóság részére.  
A Badacsonytomaji Tűzoltóság adatkezelési tájékoztatója a 
www.langlovagok.hu/adatvédelem menupontban található. 
A „Multi Alarm” adatkezelési tájékoztatója a 
www.multialarm.hu/letöltések/tájékoztatás/adatkezelési tájékoztató weboldalon érhető el. 
 
Adattovábbítás történik továbbá az Adatkezelő könyvelését végző Vallovits Vilmosné ev. 
részére (8258 Badacsonytomaj, Kisörsi út 22.) 
 

2.3.  Céges ügyfeleink kapcsolattartóinak adatkezelése 

Érintettek: céges ügyfeleink kapcsolattartói 

Adatok forrása: céges ügyfeleink 
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Kezelt adatok köre: név, e-mail, telefonszám, beosztás 

Adatkezelés célja: kapcsolattartás, szerződés teljesítése, igény- és jogérvényesítés 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, jogos érdek 

Adattörlés időpontja: szerződés megszűnésétől számított 5 év. Amennyiben az adatok a 
szerződés részét képezik, úgy a számviteli törvény által előírt megőrzési idő leteltével, azaz a 
szerződés megszűnésétől számított 8 év elteltével töröljük az adatokat. 

Adattovábbítás: nem történik. 

 

2.4. Üzleti partnereink kapcsolattartóinak adatkezelése 

Érintettek: üzleti partnereink kapcsolattartói 

Adatok forrása: üzleti partnereink 

Kezelt adatok köre: név, e-mail, telefonszám, beosztás 

Adatkezelés célja: kapcsolattartás, szerződés teljesítése, igény- és jogérvényesítés 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, jogos érdek 

Adattörlés időpontja: szerződés megszűnésétől számított 5 év. Amennyiben az adatok a 
szerződés részét képezik, úgy a számviteli törvény által előírt megőrzési idő leteltével, azaz a 
szerződés megszűnésétől számított 8 év elteltével töröljük az adatokat. 

Adattovábbítás: nem történik. 

 

2.5. Állásra jelentkezők adatainak kezelése 

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a cégünkhöz történő önéletrajz vagy álláspályázat megküldésével 
automatikusan hozzájárulnak személyes adataik toborzási, állásajánlattételi, kapcsolattartási célból 
kezeléséhez, tárolásához és ahhoz, hogy a megadott elérhetőségeikre üzeneteket küldjünk. Az 
adatkezeléshez történő hozzájárulást bármikor visszavonhatja az info@hazibaratkft.hu e-mail címre 
megküldött nevét, lakcímét és e-mail címét tartalmazó üzenetével. Ilyen esetben a megadott adatok 
alapján Önt beazonosítjuk és az Ön összes elektronikus és papír alapon tárolt adatát töröljük. 

Amennyiben Ön álláshirdetésre jelentkezik, az Ön által megadott személyes adatokat az állás 
betöltéséig kezeljük, azt követően azonnal töröljük, kivéve, ha Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy 
jövőbeni állásajánlat küldése céljából további kettő évre önéletrajzát adatbázisunkba lementsük. A 
kettő év leteltével ismét hozzájárulását fogjuk kérni a további adatkezeléshez, amennyiben nem 
válaszol, vagy nem kívánja a további adatkezelést, önéletrajzát adatbázisunkból törölni fogjuk. 

Érintettek köre: állásra jelentkezők 

Adatok forrása: állásra jelentkezők 
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Kezelt adatok köre: önéletrajzban megadott adatok (név, telefonszám, lakcím, e-mail cím, születési 
hely, idő, állampolgárság, fotó, nyelvtudás, jogosítvány típusa, iskolai végzettség, munkahelyek, 
szakmai tapasztalatok, hobbi, stb) 

Adatkezelés célja: kapcsolattartás, ajánlattétel 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)pont: hozzájárulás 

Adattovábbítás: nem történik. 

Az állás betöltését követően az állásra jelentkező által megadott e-mail címen értesítjük az 
Érintetteket, hogy kívánunk-e munkaviszonyt létesíteni velük vagy sem. Akivel munkaviszonyt 
létesítünk, annak a személyes adatait a munkavállalóinkra vonatkozó adatkezelési tájékoztatónkban 
meghatározottak szerint kezeljük. 

 

2.6. A Honlappal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok 

A Honlapon cookie-kat és egyéb programokat használunk, annak érdekében, hogy a felhasználói 
élményt javítsuk, a Honlap zavartalan működését biztosítsuk, a Honlap látogatásokról statisztikákat 
készítsünk, a Honlap látogatóinak honlappal kapcsolatos magatartását megismerjük. 

Érintettek köre: a Honlapot meglátolgató felhasználók 

Kezelt adatok köre: IP cím, ország, használt böngésző, eszköz és operációs rendszer típusa és 
verziószáma, használt nyelv, látogatás időpontja, gyakorisága, honlapon eltöltött idő, megnyitások 

Adat forrása: automatikusan az Adatekezelő által gyűjtött 

Adatkezelés célja: Honlap zavartalan működése, fejlesztése, felhasználó felismerése, statisztikák 
készítése 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek 

Adattörlés időpontja: látogatástól számított 2 év 

Adattovábbítás: nem történik. 

 

A Honlap meglátogatásakor cookie-kat helyezünk el a Felhasználó böngészőjében. A cookie-k 
adatokat tartalmazó, kisméretű szöveges fájlok, amelyeket a meglátogatott oldal hoz létre. Ezek a 
fájlok az engedélyezés esetén a Felhasználó számítógépén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed a 
Felhasználó által látogatott és keresett weboldalakra és hirdetésekre. A cookie önmagában semmilyen 
módon nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a számítógépének azonosítására alkalmas.  

Az Adatkezelő által használt cookie-k célja:  

• többet tudjunk meg az ügyfeleink információhasználati szokásairól abból a célból, hogy 
tovább javíthassuk szolgáltatásaink színvonalát. Ezért ezen ún. funkcionális cookie-k 
segítségével gyűjtünk olyan adatokat, mint például: relevancia, ajánló, keresések, 
megnyitások, legfontosabb és leggyakrabban használt funkciók adatai. 

• a weboldal használatának kényelmesebbé tétele, a webhely működésének elemzése, 
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• mérik, hogy járt-e már a weboldalunkon, segítenek azonosítani azokat a 
funkciókat/szolgáltatásokat, amelyek Önt leginkább érdekelhetik. 

A böngészőprogramok általában engedélyezik a cookie-k beállításának változtatását. A legtöbb 
böngésző alapértelmezett esetben engedélyezi a cookie elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások az 
Eszközök/Beállítások menüben általában az Adatvédelem menüpont alatt megváltoztathatók, úgy, 
hogy visszautasítsa az automatikus elfogadást és felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy 
nem szeretne cookie-kat engedélyezni. A látogató úgy is beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k 
alkalmazását megtiltja. A cookie-k letiltása esetén azonban előfordulhat, hogy a weboldalunk bizonyos 
funkciói nem működnek megfelelően. 

 

3. ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI 
Név: Házibarát Távfelügyeletiés SzolgáltatóKorlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18. 
Cégjegyzékszám: 19-09-511922 
Adószám: 14895263-2-19 
Telefonszám: +36303855711, +36309947465 
E-mail: info@hazibaratkft.hu 
Képviseletre jogosult: Gyécsek Tamás Norbert és Merics Péter ügyvezetők, elérhetőek a cég 
székhelyén és telefonos elérhetőségein 
 

4. ADATFELDOLGOZÓK 

 

4.1. Adatkezelő a Honlap üzemeltetése során a következő adatfeldolgozót veszi igénybe:  

Név: Brill Life Média Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 85. 

Telefonszám: 06 70/326-3386 

E-mail: info@brill-life.hu 

Weboldal: www.brill-life.hu 

Adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltatás 

Az Érintettek és a kezelt adatok köre: a weboldalt használó valamennyi Érintett és a 2.6. pontban 
meghatározott adatok. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az Adatkezelő és a tárhely-szolgáltató 
közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az Érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési 
kérelméig tart az adatkezelés. 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1) bekezdés f) pontja. 
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4.2. Adatkezelő a jogszabályok által előírt könyvvezetési, beszámolókészítési, bérszámfejtési 
és egyéb számviteli feladatok ellátása érdekében a következő adatfeldolgozót veszi 
igénybe: 

Vallovits Vilmosné egyéni vállalkozó 

lakcíme: 8258 Badacsonytomaj, Kisörsi út 22. 

telefonszáma: 06 30/261-9256 

e-mail címe:btomajkonyveles@gmail.com 

nyilvántartási szám: 062222725 

 

Adatfeldolgozás célja: könyvelés, bérszámfejtés. 

Érintettek és a kezelt adatok köre: természetes személy ügyfelek, beszállítók neve, lakcíme. 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1) bekezdés c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése. 

Az adatok törlésének határideje: a szerződés megszűnését követő 8 év. 

 

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles. 

 

5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Tájékoztatáshoz való jog:  

Az Adatkezelő az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó minden információt és 
tájékoztatást tömören, átláthatóan, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja. 

A tájékoztatáshoz való jog írásban gyakorolható. Az Érintett részére – személyazonosságának 
igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. 

 

Hozzáféréshez való jog: 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz 
és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: személyes adatok kategóriái, azon címzettek 
kategóriái, akikel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának 
tervezett időtartama, a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga, a 
felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatforrásokra vonatkozó információ. 

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 
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Helyesbítés joga: 

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését 
és a hiányos adatok kiegészítését. 

 

Törléshez való jog: 

Az Érintett az alábbi indokok fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő 
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 
módon kezelték 

• az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs 
más jogalapja, 

• az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre, 

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 
• a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése vagy jogi igények 
előterjesztése, érvényesítése, védelme céljából szükséges. 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike 
teljesül: 

• az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését 

• az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását, 

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy 

• az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más 
természetes személy vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unió, illetve más 
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 
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Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az 
adatkezelés korlátozásáról, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, 
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e 
címzettekről. 

 

A tiltakozáshoz való jog: 

Az Érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha arra  

• kizárólag Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, 
ideértve a profilalkotást. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti 
tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő jogos 
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett jogaival, szabadságával szemben, vagy 
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

• ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 
célból kerül sor, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása 
érdekében van szükség. 

Az Adatkezelő a tiltakozást a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja és erről az Érintettet 30 
napon belül tájékoztatja. 

 

Amennyiben a Házibarát Távfelügyeleti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
adatkezelésével kapcsolatosan problémája van, forduljon Gyécsek Tamás Norberthez: 
info@hazibaratkft.hu e-mail címen. Ebben az esetben a jogszabályban meghatározottak szerint járunk 
el és a megtett intézkedésekről egy hónapon belül nyújtunk tájékoztatást. 

Az Érintett jogának megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben 
soron kívül jár el. 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hivatalánál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C,  

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: +3613911400, Fax: +3613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,  Honlap: http: //www.naih.hu 

 

6. AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA 

Az Adatkezelőszámítástechnikai rendszerei és más személyes adatot tartalmazó iratai a 8258 
Badacsonytomaj, Hársfa utca 18. szám alatt találhatóak meg. Adatkezelő gondoskodik a fizikai 
adatbiztonság keretében a nyílászárók megfelelő záródásáról, védelméről, az ingatlan riasztóval 
történő felszereléséről. 
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Adatkezelő védi a személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, 
valamint az alkalmazott technika megváltozásából adódó hozzáférhetetlenné válás ellen, biztosítja a 
személyes adatok sértetlenségét továbbá azt, hogy a személyes adathoz csak az férjen hozzá, aki erre 
jogosult.  

Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata védett a számítógépes csalás, kémkedés, szabotázs, 
vandalizmus, tűz, árvíz, számítógépes vírusok, számítógépes betörések és támadások ellen. 

Adatkezelő munkavállalóit az adat-és információbiztonság követelményeire rendszeresen oktatja. 

Adatkezelő az iratkezelés során is betartja az adatbiztonság követelményeit. 

Adatvédelmi incidens esetén az incidenskezelési szabályzatunknak megfelelően 72 órán belül 
bejelentést teszünk a felügyeleti hatóságnak és nyilvántartást is vezetünk róla. 

 

Badacsonytomaj, 2018. május 25.  

 

Gyécsek Tamás Norbert és Merics Péter  

ügyvezetők 


