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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Utolsó frissítés: 2021. 08. 15. 
 
 
A szervezet/adatkezelő neve: Szepessi Zsolt Egyéni Vállalkozó 
 
Székhely: 1203 Budapest, Vízisport utca 15. fszt.15. 
  
Adószám: 68427986-2-43 
 
Nyilvántartási szám: 51732367 
 
Képviseli: Szepessi Zsolt  
 

Jelen Szabályzat a természetes személyek személyes adatainak a vállalkozó által történő 
kezelésének (adatkezelési tevékenységének) szabályait tartalmazza az Európai Parlament 
és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 számú Rendeletének -  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 
(általános adatvédelmi rendelet) –, valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak való megfelelés 
céljából.  

Kelt, Budapest, 2018. június hó 01. napján 
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Tájékoztató célja 
 
Jelen Szabályzat a Rendelet, és az Infotv. rendelkezésein alapul abból a célból, hogy tanúsítsa, 
hogy a Vállalkozó megfelel a Rendelet természetes személyek személyes adatainak kezelésére 
vonatkozó szabályainak és elveinek, illetve az adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezeléssel 
érintettek, az Adatkezelő weboldalainak látogatói, az ügyfelei, valamint egyéb partnerei megfelelő 
tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezelésével kapcsolatban.  
 
A Szabályzat hatálya 

 
A Szabályzat hatálya a Vállalkozó szerződéses kapcsolatban álló, vagy szerződéses ajánlat 
során kapcsolatba kerülő természetes személyek (ide értve a Vállalkozó munkavállalóit, az 
egyéni vállalkozót, egyéni céget, eladókat, szállítókat és egyéb természetes személyek 
szerződéses partnereket is) személyes adatainak a Vállalkozó által történő kezelésére terjed ki. 

 
Kapcsolatfelvétel weboldalon keresztül 
 
Az Érintettnek az Adatkezelő által üzemeltetett www.szepigepeszet.hu weboldalon feltüntetett 
kapcsolattartási e-mail címen vagy telefonon keresztül van lehetősége kapcsolatba lépni az 
Adatkezelővel. 
 
 

Adatkezeléssel érintett adatok 
köre 

az Érintett neve és email címe, illetve további, az Érintett által 
önkéntesen, az emailben megadott személyes adatok 

Adatkezelés célja az Érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel 

Adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása 

Adatkezelés időtartama az Érintett törlésre irányuló kérelméig 

 
Partnerekkel történő szerződéskötések  
 
Amennyiben az Adatkezelő és egy partnere között szerződés jön létre, úgy a felek megjelölik a 
szerződésben a kapcsolattartó azon személyes adatait, amelyek elengedhetetlenek a 
szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges kapcsolattartáshoz. 
 

Adatkezeléssel érintett adatok 
köre 

a szerződő fél neve, telefonszáma, címe és email címe 

Adatkezelés célja vállalkozások közötti kapcsolattartás, a szerződésekben 
foglaltak teljesülése 

Adatkezelés jogalapja az adatkezelés szerződéses kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges 

Adatkezelés időtartama a szerződéses jogviszony megszűnéséig, illetve a vonatkozó 
jogszabályokban előírtaknak megfelelő ideig 

 
 
Szerződéses kapcsolatban álló partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók, stb. 
személyes adatainak nyilvántartása 
 
(1) Az adatkezelés jogcíme: szerződéskötést megelőzően megteendő intézkedések, szerződés 

megkötése, teljesítése, megszűnése 
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(2) Az érintettek köre: a vevőként, szállítóként, szolgáltatás igénybe vevőjeként, illetve a 
Vállalkozóval egyéb üzleti kapcsolatban álló vagy üzleti kapcsolatba lépő természetes 
személyek törvényben meghatározott adatait. 

 
(3) A kezelt adatok köre: az érintett neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, 

lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, vállalkozói igazolvány száma, személyi igazolvány 
száma, lakcíme, székhelye, telefonszáma, e-mail címe, honlap-címe, bankszámlaszáma, 
vevőszáma (ügyfélszáma, rendelésszáma).  

 
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 8 év. [Ha 

jogszabály ennél hosszabb időt állapít meg a szerződések nyilvántartására, illetve tárolására, 
akkor e jogszabályokban meghatározott időtartamot kell szerepeltetni.]  
 

(5) Az adatkezelés jogalapja: az adó- és számviteli jogszabályokban foglalt kötelezettségeknek 
való megfelelés, illetve azok teljesítése, valamint szerződéskötést megelőzően megteendő 
intézkedések (szerződés megkötése), jogcímen alapul. 

 
(6) Az érintett személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés az 

adójogszabályokban, a számviteli törvényben foglaltaknak való megfelelés, továbbá 
szerződéskötési szándék, illetve szerződés teljesítése jogcímen alapul. A tájékoztatás 
megtörténhet magában a szerződésben, illetve az annak mellékletét képező tájékoztatóban 
vagy a honlapon közzétett adatkezelési tájékoztatóban is, mely utóbbi elérhetőségére fel kell 
hívni az érintett figyelmét.  

 
Adatfeldolgozó  
 
A személyes adatok egyes csoportjaihoz az alábbi adatfeldolgozók szükség szerint - a vonatkozó 
adatkezelési elveket szem előtt tartva - hozzáférhet. 
 
 

Adatfeldolgozó neve Elérhetősége Feladatok 

Szepessi Zsolt EV 
1203 Budapest, 
Vizisport utca 15. 
fszt.15. 

kapcsolatfelvétel 
és ajánlattétel 

 
Az Adatkezelő adatfeldolgozási tevékenysége  
 
Az Adatkezelő, mint épületgépész, az ügyfelei részére végzett megbízások során adatfeldolgozói 
tevékenységet végez, amelynek keretében az egyes adatkezelési műveletekhez kapcsolódó 
technikai feladatokat lát el. Az adatfeldolgozói tevékenység keretében az Adatkezelő 
maradéktalanul megfelel a GDPR-ban és az Infotv.-ben is rögzített alapelveknek, a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak, és a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak. 
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Adattovábbítás  
 
Az Adatkezelő által kezelt adatokat fő szabályként nem továbbítja harmadik személy részére, 
kizárólag abban az esetben, ha ehhez az Érintett kifejezetten hozzájárult, vagy, ha azt jogszabály 
írja elő. 
 
Jogorvoslati lehetőségek  
 
Az Érintett jogosult panaszával a NAIH-hoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; 
www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 
szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok 
kezelésével kapcsolatos jogait.  
 
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat megváltoztatására, illetőleg az 
Európai Unió vagy a hazai jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására.   

 
 
 
 

 

http://www.naih.hu/
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