Adatkezelési tájékoztató kapcsolat felvételhez
Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy felkeresett bennünket.
Azzal, hogy kapcsolatba lép velünk, adatkezelői leszünk az Ön által megadott személyes
adatainak, melynek kezelésével, maximálisan betartjuk az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 Rendeletét (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.
Kérjük, hogy Ön mint érintett, gondosan olvassa el az alábbi tájékoztatót!

1 Adatkezelő
SUGÓ-HÁZ Ingatlanközvetítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
/6500 Baja, Szabadság út 52. cégjegyzékszám: 03 09 108507/
Elérhetősége:  sugohaz@gmail.com +3679 325-606

2 Kezelt adatok
2.1 Üzenet írás
az adat fajtája
a kezelés célja
a kezelés jogalapja
érintettek köre
adat forrása
tárolás helye és módja
megőrzés időtartama
adatkezelést végzők
adatkezelésért felelős személy
adattovábbítás

magánszemély kapcsolat felvétele honlapon
szolgáltatás végzése
szerződés teljesítése
potenciális ingatlan vásárlók
érintett adatszolgáltatása
levelezőrendszer
2 év
vállalkozás dolgozója
Benda István
nincs

2.2 Regisztráció honlapon
az adat fajtája
a kezelés célja
a kezelés jogalapja
érintettek köre
adat forrása
tárolás helye és módja
megőrzés időtartama
adatkezelést végzők
adatkezelésért felelős személy
adattovábbítás

magánszemély regisztrációja honlapon
szolgáltatás végzése
szerződés teljesítése
potenciális ingatlan vásárlók
érintett adatszolgáltatása
honlap adatbázisa, levelezőrendszer
2 év
vállalkozás dolgozója
Benda István
nincs
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3 Adatfeldolgozók
3.1 Tárhely szolgáltató
DOTROLL Kft. Elérhetősége: support@dotroll.com

3.2 Honlap készítés
Temmer Péter. Telefon: +3630 457-8989. Mail: temmer.peter@gmail.com

4 Az érintettek jogai és azok érvényesítése
4.1 Az érintettet megillető jogok:
•
•
•
•
•

hozzáféréshez való jog
helyesbítéshez való jog
törléshez (elfeledéshez) való jog
adatkezelés korlátozásához való jog
tiltakozáshoz való jog

Adatkezelő a hozzá beérkező kérésekről nyilvántartást köteles vezetni.
Adatkezelő képviselője a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az
érintettel a hozzáférés, helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem teljesítését vagy
elutasításának indokait, vagy a kérelem teljesítésének feltételéül szolgáló lépések
megtételéről szóló felhívást.
Adatkezelő képviselője köteles a tiltakozást annak benyújtásától számított legfeljebb 15
napon belül megvizsgálni, és dönt annak megalapozottságáról, valamint írásban tájékoztatja
az érintettet a döntésről.
Az érintett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), illetőleg jogellenes adatkezelés miatt
választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez
fordulhat. A tiltakozással kapcsolatban hozott döntés megtámadása iránti pert a döntés
közlésétől, illetve az arra nyitva álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül
indíthatja meg. Az adatkezelési szabályok megsértéséből fakadó vagyoni kárai miatt az
érintett kártérítést, nem vagyoni kárai miatt pedig sérelemdíjat érvényesíthet bírósági úton.

5 Fontos figyelmeztetés
Amikor Önnek az eladó ingatlanok tulajdonosainak személyi adatait megküldjük, és az ezt
tartalmazó levelet megnyitja, azzal Ön ezen adatok adatkezelőjévé válik. A megküldött
adatokat csak személyes célra használhatja, és csak arra a célra, mely okból azokat kérte.
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