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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BEVEZETÉS
Jelen Adatkezelési tájékoztató célja ismertetni az optimalnet.hu oldal látogatóit arról, hogy a
weboldal használatának és a szolgáltatások igénybevételének során hogyan kezeljük a személyes
adatokat, a felhasználók hogyan érvényesíthetik adatvédelemmel kapcsolatos jogaikat.
Az Optimalnet Bt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes és üzleti adatainak védelmében,
kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. Az Optimalnet
Bt. a személyes és üzleti adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, mely garantálja ezen adatok biztonságát, különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Optimalnet Bt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat,
melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan
kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. Felhívjuk
továbbá figyelmét, hogy adatvédelmi irányelveinket időről időre módosíthatjuk. Amennyiben
naprakész kíván maradni, kérjük, látogasson el erre az oldalra, mert a módosításokat itt fogjuk
közzétenni.
E tájékoztatás kiadója, egyben az adatkezelő:
Cégnév: Optimalnet Bt.
Székhely: 2373 Dabas, Gyóni Géza utca 29.
Cégjegyzékszám: 13 06 055696
Adószám: 22226752-2-13
Telefonszám: +36 1 374-05-57
E-mail cím: info@optimalnet.hu
Honlap: www.optimalnet.hu
Adatvédelmi Tisztviselő: az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (a
továbbiakban: GDPR) 37. cikke alapján nem vagyunk kötelesek adatvédelmi tisztviselő
kinevezésére.
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Adatvédelmi kérelmek:
Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét
elektronikusan a fent megjelölt e-mail címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb
30 (harminc) napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Társaságunk IT szolgáltatója
Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT
szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló
szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett
művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
Cégnév: Unas Online Kft
Cég Adatok: http://www.ceginformacio.hu/cr9316019210
JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
Az Optimalnet Bt. adatkezelési elvei, a kialakított eljárások, valamint jelen Adatvédelmi Nyilatkozat
megfelel a hatályos vonatkozó jogszabályoknak és egyezményeknek, különösen az alábbiaknak:







Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete (GDPR)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (Grt.)
2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
Magyarország Alaptörvénye

DEFINÍCIÓK
Érintett:
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy.
Személyes adat:
Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy
vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Hozzájárulás:
Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű
vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Tiltakozás:
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
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Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint
a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
Adattovábbítás:
Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal:
Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés:
Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Adatmegjelölés:
Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve
hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is adatok feldolgozását végzi.
Harmadik személy:
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
Adatvédelmi incidens:
Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés.

3

OPTIMALNET.HU – ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2018. május 22.

A KEZELT ADATOK KÖRE
Kapcsolati/ajánlatkérő űrlap
Optimalnet Bt.-vel való online kapcsolatfelvételt a kapcsolati/ajánlatkérő űrlap kitöltésével
kezdeményezheti az optimalnet.hu oldalon.
A kapcsolati űrlap kitöltése során a felhasználó felelőssége, hogy valós adatokat adjon meg, az
Optimalnet Bt. ezért felelősséget nem vállal.
Optimalnet Bt. a kapcsolati űrlap kitöltése során az alábbi személyes adatokat gyűjti és használja
fel az űrlap kitöltőjével történő kapcsolatfelvétel céljából:
Adat
Teljes Név
Email cím
Telefon

Felhasználói hozzájárulás
Adatkezelés célja
Kötelező
A felhasználó beazonosítása
Az Optimalnet válaszának egyik lehetséges
Kötelező
csatornája
Az Optimalnet válaszának egyik lehetséges
Kötelező
csatornája

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
A felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.
Az adatkezelés hátterét a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és 2008. évi XLVIII. törvény a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló reklámtörvény
szabályozza.
Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy a felhasználó kérésére kapcsolatba lépjen vele az Optimalnet.
Az adatok megőrzésének ideje
A felhasználó az info@optimalnet.hu címre küldött levélben kérheti a kapcsolati űrlapon megadott
adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés célhoz kötöttsége már nem áll fent.

Üzleti partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintettek önkéntes hozzájárulása, valamint az adatkezelő jogos érdeke.
Az adatkezelés célja:
Társaságunk által kötött szerződések teljesítése.
A kezelt személyes adatok köre:
Név, elérhetőség (telefon, e-mail cím)
Az adatkezelés időtartama:
Szerződéskötéstől az abból eredő követelés teljesítésétől számított 8 év.
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Az érintett jogai:
Az érintett személy (az, akinek a személyes adatait társaságunk kezeli)
• kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
• kérelmezheti azok helyesbítését, pontosítását,
• kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok
kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy társaságunk az adatokat ne törölje, vagy ne
semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen
túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
• gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát.
Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word
vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy
másik adatkezelőnek továbbítsa társaságunk.
Cookie kezelés
Honlapunk a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot,
ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld
egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a
felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintettek önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
A felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális
munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés
megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések,
személyre szabott szolgáltatás nyújtása.
Az érintettek köre:
Optimalnet.hu oldal látogatói.
A kezelt adatok köre:
Azonosítószám, dátum, időpont
Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig tart.
Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk:
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik
alkalmazását.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
A honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.
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Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: társaságunk a személyes adatokat
tartalmazó iratokat zárt helyen tárolja, az elektronikusan tárolt iratokat megfelelő biztonsági
intézkedésekkel védi.
AZ ÉRINTETTEK JOGAI
A hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést
kapjon.
A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő
– kiegészítését.
A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az
adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató
linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:
• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e
Ön jogos indokaival szemben.
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Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket
az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Társaságunk word vagy excel formátumban
tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését.
A tiltakozáshoz való jog
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes
adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e
célból nem kezelhetők.
INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb
a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA ÉS ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2018. május 22. nap.
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