Adatvédelmi nyilatkozat
1. Az adatvédelmi nyilatkozat célja
1.1.

Az OpenIT Kft. (a továbbiakban: Társaság) elkötelezett ügyfelei személyes adatainak a
védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési joguknak a
tiszteletben tartását. A Társaság a rá bízott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és
megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok
biztonságát garantálja.

1.2.

A jelen tájékoztató célja a Társaság adatkezelésének ismertetése.
2. Az adatkezelő személye

2.1.

Személyes adatai kezelésére jogosult szervezet:
Név: OpenIT Kft.
Cím: 1051 Budapest, Szent István tér 7-11.
E-mail: csatop@open-it.hu
Képviseli: Csató Péter

2.2.

A megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Társaság jogosult.
3. A kezelt adatok köre

3.1.

A Társaság kizárólag a partnercégek kapcsolattartóinak adatait kezeli (pl. név, e-mail
cím, telefonszám,).
4. Az adatkezelés célja és jogalapja

4.1.

A hatékony munkavégzést segítő kapcsolattartás.
5. Az adatkezelés időtartama

5.1.

A partnercégekkel való szerződések időtartama.

6. Az érintett jogai
6.1.

Az érintett jogosult a Társaság jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeinek
bármelyikén a Társaság által kezelt adatairól felvilágosítást kérni, és adataihoz
hozzáférni.

6.2.

Az érintett jogosult a Társaság által kezelt személyes adatainak a helyesbítését kérni, ha
úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak nem felelnek vagy pontatlanok.

6.3.

Az érintett jogosult a Társaság által kezelt személyes adatainak a kiegészítését kérni, ha
úgy ítéli meg, hogy azok hiányosak.

6.4. Amennyiben a Társaság adatkezelése a jelentkező erre irányuló kifejezett kérésén és
hozzáárulásán alapul, az érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. Ebben
az esetben a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul köteles
törölni.
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6.5.

Az érintett jogosult a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait megkapni
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá kérheti, hogy a
Társaság ezen adatokat másik adatkezelőhöz közvetlenül továbbítsa.

6.6. Az érintett jogosult a Társaság által kezelt személyes adatainak a törlését
kezdeményezni, ha:
- úgy ítéli meg, hogy személyes adatait a Társaság jogellenesen kezeli;
- a személyes adatai további kezeléséhez nem járul hozzá;
- a személyes adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik.
7. Jogorvoslat
7.1.

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy adatait a Társaság jogellenesen kezeli, jogosult a
Társaságnál - a fenti elérhetőségek bármelyikén - annak megszüntetése érdekében
panasszal élni.

7.2.

Ennek
eredménytelensége
esetén
jogosult
a
Nemzeti
Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulni.

7.3.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panasz az alábbi
elérhetőségeken nyújtható be:

Adatvédelmi

és

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
7.4.

Bírósági jogérvényesítés esetén a per elbírálása az illetékes törvényszék hatáskörébe
tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben a bíróság a kérelemnek helyt ad, a
Társaság az érintett személyes adatait a jogerős ítélet közlésétől számított 3 napon belül
törli.
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