ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Időpont foglaló rendszerhez
Az érintett a http://net-vilag.hu/idopont/ weboldalon történő időpontfoglaló használatával hozzájárul
ahhoz, hogy Net Világ Szerviz Varga Jácintné kisadózó egyéni vállalkozó (székhelye: 3700
Kazincbarcika Építők útja 20.) mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő), az időpontfoglalás
során megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje és felhasználja.
Az Adatkezelő a regisztráció során megadott nevet, telefonszámot, email címet az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés célja az időpontfoglalás
menetének egyszerűvé és átláthatóvá tétele.
Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatát az időpontfoglaló rendszert üzemeltető Net
Világ Szerviz Varga Jácintné kisadózó egyéni vállalkozó (székhelye: 3700 Kazincbarcika Építők útja
20.) mint adatfeldolgozó (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) rendszerében tárolja.
A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint az Adatfeldolgozó illetékes munkatársai
jogosultak megismerni az adatkezelés céljának teljesítése érdekében.
Az Adatkezelő az időpontfoglaló rendszer üzemeltetése érdekében megadott személyes adatokat a
mindaddig megőrzi, amíg az érintettek nem kérik annak törlését. Az időpontfoglaló rendszerbe
rögzített adatokat az ügyfélnek is lehetősége van törölni, ehhez tekintse meg a rendszer leírását.
Az érintett az info@net-vilag.hu e-mail címen tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai
kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak a helyesbítését, valamint személyes adatainak – a
kötelező adatkezelés kivételével – a törlését vagy zárolását.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz a továbbiakban: Hatóság), valamint bírósághoz fordulhat.
Ezen adatvédelmi tájékoztató a Net Világ Szerviz Adatvédelmi Tájékoztató és az ASZF
elválaszthatatlan részét képzik. Ezen tájékoztató csak a fenti rendszerben átadott személyes adatokkal
kapcsolatos ismerteket adja át.
Azaz mi történik az adatainkkal?
A felhasználó az átadott személyes adatokat a Szerviz részére kapcsolat felvételre, illetve arra adja át a
szerviznek, hogy azonosítani tudja, és személyre szabott szolgáltatásokkal várja a szervizében az
ügyfél által megadott vagy megjelölt időpontban. Ezen információk átadását csak hatósági
megkeresésre adjuk ki harmadik félnek.
Ki az adatgazda?
Jelen esetben a szerviz és annak üzemeltetője: Varga Jácintné kisadózó egyéni vállalkozó 3700
Kazincbarcika Építők útja 20. és telephelye: 3700 Kazincbarcika Egressy Béni út 26.
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Ki férhet hozzá az adataimhoz?
Varga Jácintné kis adózó egyéni vállalkozó alkalmazottjai és a vállalkozás üzemetetője.
Meddig tárolják az adataimat, ha nem törlöm?
Az időpont elmúlását követő 1 éven belül törli az adatfeldolgozója az adatokat.
Hol tárolják az adataimat?
Az adatokat a Magyar Hosting Kft 24 órás szerverein tároljuk.
A szerviz milyen formában tárolja az adataimat?
A szerviz minden esetben csak elektronikus formában tárolja az átadott adatokat, amelyek titkosított
számítógépes rendszereken futnak. Az adatokhoz, csak azonosított személy férhet hozzá, aki jelszó és
beosztása birtokában jogosult az adatokat elemezni, értékelni, illetve a kapcsolatot felvenni az
ügyfélel.
Ha kérdésem van hová forduljak?
Kérdés esetén: 06-30-283-4380 telefon számon az adatkezelő alkalmazottjához intézet általános
kérdésekre tud választ adni, személyes vagy személyekhez fűződő kérdések esetén nem áll módjában
válaszolni.
Kelt: Kazincbarcika, 2020. április 13.

