KARDOS MÓNIKA ZSUZSANNA EV.
adatvédelmi tájékoztatója
a GDPR alapján
Az Európai Unió alapdokumentumai alapelvként rögzítik a természetes személyek adatainak
kezelésével összefüggő védelem biztosítását. Vállalkozó adatkezelését a Európai Parlament és
a Tanács 2016/679. számú rendeletében (GDPR rendelet) foglaltaknak, valamint a hatályos
magyar jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett végzi.
Adatkezelő, aki meghatározza az adatok kezelésének célját és eszközeit
Név: KARDOS MÓNIKA ZSUZSANNA EV.
Székhely: 6781 Domaszék, Tanya 791.
Adószám: 67833319-2-26
Telefonszám: +3630-229-7377
E-mail cím: info@ghparts.hu
Adatfeldolgozó, aki adatkezelő nevében személyes adatokat kezel:
IT szolgáltatók:
CÉGNÉV: Google LLC
SZÉKHELY: 1600 Amphitheatre PkwyMountain View, California 94043
(az EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK alapján EU-ban honosnak tekinthető)
HONLAP: https://mail.google.com/
CÉGNÉV: Facebook, Inc.
SZÉKHELY: Menlo Park, California, USA
(az EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK alapján EU-ban honosnak tekinthető)
HONLAP: https://www.facebook.com/
CÉGNÉV: C-Host Kft.
SZÉKHELY: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
HONLAP: www.nethely.hu
Könyvelési, bérszámfejtési feladatokat ellátó adatfeldolgozó:
CÉGNÉV: Bánáti Bettina
SZÉKHELY: 6724 Szeged, Sólyom u.11/b 3/11
E.V. NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 53242879 ADÓSZÁM: 69478772-1-26
Számlázási adatfeldolgozó: CÉGNÉV:
KBOSS.hu Kft. SZÉKHELY: 1031
Budapest, Záhony utca 7.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-303201
ADÓSZÁM: 13421739-2-41
HONLAP: http://www.szamlazz.hu

Elektronikus fizetéshez kapcsolódó adatfeldolgozó:
CÉGNÉV: Stripe Technology Europe, Limited
SZÉKHELY: Dublin 2, Grand Canal Street Lower The One Building
HONLAP: www.stripe.com
Szállítás és logisztikával kapcsolatos adatfeldolgozás:
CÉGNÉV: MAGYAR POSTA ZRT.
SZÉKHELY: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-042463
ADÓSZÁM: 10901232-2-44
HONLAP: www.posta.hu
CÉGNÉV: AUTO - GH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
– azokban az esetekben amikor onnan történik a szállítás
SZÉKHELY: 160, 21-040 KAZIMIERZÓWKA, Lengyelország
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 0000487508
Üzletviteli és műszaki tanácsadó, ügyfélszolgálati munkatárs:
NÉV: TOLNAI PÉTER
ELÉRHETŐSÉG: +3630-229-7377
FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
A rendelet fogalmi rendszerét követve
Személyes adatnak tekintendő minden olyan természetes személyre vonatkozó információ,
amely alapján a személy közvetett vagy közvetlen módon azonosítható, ide értve különösen
név, személyes adatok, helymeghatározási adatok, online azonosító.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; Az érintett
hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő
személyes adatok kezeléséhez
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi
Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:
a)
személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több
tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több
tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül
sor; vagy
b)
személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő
vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel
összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy
valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;
A Rendelet értelmében az alábbi elvek mentén kell megvalósulnia az adatkezelésnek:
1. Jogszerű, tisztességes kezelés, mely az érintett számára átlátható
2. Adat csak egyértelmű és jogszerű célból gyűjthető, annak felhasználása ennek megfelelően
kell történjen
3. Csak az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges adatok gyűjthetőek.
4. A kezelt adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lennie, az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan adatok kijavítása vagy törlése iránt észszerű keretek között
mindent meg kell tenni.
5. A tárolás olyan formában kell történjen, mely alapján az érintett azonosítása csak az
adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig lehetséges.
6. Adatkezelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítani köteles a személyes adatok
biztonságát, valamint a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel.
7. Adatkezelő felel a fent részletezett elveknek való megfelelésért és képesnek kell lennie
ezen elvek megvalósulásának igazolására.
AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább
az alábbiak egyike teljesül:
1. Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez;
Adatkezeléshez való hozzájárulásnak tekintendő, ha az érintett a Társaság internetes
honlapjának bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, vagy egyéb olyan nyilatkozat vagy
cselekedet is, amely egyértelműen jelzi az érintett adatkezeléshez való hozzájárulást. A
hallgatás nem tekinthető hozzájárulásnak. Az érintettnek hozzájárulását adatkezelési célonként
szükséges megadnia.
Adatkezelő nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez
való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez. A
hozzájárulás visszavonását Adatkezelő ugyanolyan egyszerűség mellett köteles biztosítani,
mint a hozzájárulás megadását.
Adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a jogi
kötelezettsége teljesítése céljából a gyűjtött adatokat, ha törvény máshogy nem rendelkezik.

2.)
az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik
fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges;
3.)
az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges; Amennyiben az adatkezelés jogcíme jogi kötelezettség teljesítése, nincs szükség
az érintett hozzájárulására. Ezen esetekben is kötelező az érintettel közölni az adatkezelés
célját, adatkezelőre és adatfeldolgozókra vonatkozó tájékoztatást, az adatkezelés időtartamát,
az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit, valamint, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
Megfelelő tájékoztatásnak tekintendő az ezeket az információkat tartalmazó jogszabályi
rendelkezésekre való konkrét utalás.
4.)
az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges;

TÁJÉKOZTATÁS A TÁRSASÁG ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSRŐL
Ügyféladatok: szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése – vevők, szállítók
nyilvántartása
Adatkezelő érintettel fennálló gazdasági partnersége során megkötendő szerződés előkészítése,
megkötése, teljesítése céljából kezeli az érintett természetes személy nevét, e-mail címét,
telefonszámát, szállítási valamint számlázási címét, vevőszámát – ideértve ügyfélszám és
rendelésszám és online azonosítóját.
Adatok címzettje: Adatkezelő, ügyfélkapcsolati munkatársai és adatfeldolgozói.
Adattárolás időtartama: szerződés megszűnését követő 8 év.
A számviteli, adózási célú adatkezelés jogi kötelezettség teljesítésén alapul, így az adattárolás
időtartama 8 év.
A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek adózás, könyvelés céljából az
Adatkezelő által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának,
illetve a megbízott futárszolgálatnak, valamint a társaság adatfeldolgozóinak.
Üzenetküldés és regisztráció a Társaság honlapján
A honlapon történő üzenetküldés esetén természetes személy jelölőnégyzettel adja meg
hozzájárulását a személyes adatok kezeléséhez.
A kezelhető személyes adatok köre: A természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév),
címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító, számlázási, postázási név és cím.
Amennyiben természetes személy jogi személy képviseletében jár el kezelt adat a cégnév,
adószám, bankszámlaszám, kapcsolattartó neve, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím.
Az adatkezelés célja az küldött üzenet tartalma alapján illetve a regisztráció keretében
termékkeresés, információ kérés, ajánlatkérés.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Adatok címzettje: Adatkezelő, ügyfélkapcsolati munkatársai és adatfeldolgozói. Adattárolás
időtartama: szerződés megszűnését követő 5 év.

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó és direkt marketing célú adatkezelés
Az adatkezeléshez való hozzájárulást a természetes személy vagy jogi személy képviseletében
eljáró természetes személy a honlapon szereplő jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az
emailes hírlevél szolgáltatás körében a Vállalkozás akcióiról és ajánlatairól szóló marketing
megkeresést és tájékoztató anyagokat küld érintett részére.
Az ez irányú adatkezelés a szolgáltatás fennállásáig, vagy a hírlevélről történő leiratkozásig,
vagyis az érintett hozzájárulásának visszavonásáig áll fenn.
A feliratkozáskor Adatkezelő közvetlenül elérhetővé teszi jelen Adatkezelési tájékoztatóját. A
hozzájárulás visszavonása esetén haladéktalanul törlésre kerülnek érintett adatai jelen
adatkezelési céllal összefüggésben.
Kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail
cím, telefonszáma és cégadatok, online azonosító.
A személyes adatok kezelésének célja:
1. Hírlevél küldése Vállalkozás szolgáltatásait és termékeit illetően
2. Reklámanyag, tájékoztató anyag küldése
3. Marketing célú megkeresés
Az adatkezelés jogalapja: érintett kifejezett és egyértelmű hozzájárulása, mely nem kötelező.
Amennyiben érintett nem adja meg hozzájárulását, a szolgáltatás nem jön létre. Ez az
esetlegesen megkötendő szerződést nem érinti, annak nem előfeltétele.
Adatok címzettje: Adatkezelő, ügyfélkapcsolati munkatársai és adatfeldolgozói.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett
hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
Adatkezelés szociális média (Facebook, Instagram) vonatkozásában
Adatkezelő saját oldalát kezeli Facebookon. Az Adatkezelő oldalát érintett a Követem/Tetszik
gombra kattintva tudja követni. Az oldal követésével és a posztokra adott reakciókkal érintett
hozzájárulását adja személyes adatainak kezelésével. A Facebook használatához szükséges
adatkezelésre nincs Adatkezelőnek ráhatása, Adatkezelő részére a Facebook üzemeltetője nem
ad át személyes adatokat.
Adatkezelés célja: akciót és tájékoztatók Adatkezelő tevékenységéről, termékek és
szolgáltatások népszerűsítése.
Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezeléssel érintett adatok köre: az érintett neve
Adatkezelés időtartama: Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig, ami Facebook
esetében a Követem gomb ismételt megnyomása/ Nem tetszik gomb megnyomásáig tart. A
hozzájárulás megadása nem képezi előfeltételét a szerződés megkötésének.
Adatok címzettje: Adatkezelő, ügyfélkapcsolati munkatársai és adatfeldolgozói.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a social-media fiók fennállásáig, vagy az érintett
hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli
kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele üzletvitele során
kapcsolatba kerülő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.
Jogszabályi helyek által meghatározott kezelt adatok köre:
Az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169. § alapján különösen:
adószám, név, cím, adózási státusz,
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § alapján: név, cím, a gazdasági műveletet
elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását
igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások
bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: adóazonosító
jel.
A személyes adatok tárolásának időtartama az adatkezelést megalapozó jogviszony
megszűnését követő 8 év.
Adatok címzettje: Adatkezelő, ügyfélkapcsolati munkatársai és adatfeldolgozói – különösen a
megbízott könyvelő iroda
Kifizetői adatkezelés
(1)
A Vállalkozás jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és
járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés,
társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók,
családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt
személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.)
kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből:
a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a
titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét,

társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez
jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§)
és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek
teljesítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
(2)
A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését
követő 8 év.
(3)
A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás adózási, bérszámfejtési,
társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN - TÁJÉKOZTATÁS
SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL
A honlapra látogatót tájékoztatni szükséges az alkalmazott sütikről. A technikailag
elengedhetetlenül szükséges, munkamenetet biztosító sütiken túlmenően szükséges az érintett
hozzájárulása.
Amennyiben érintett nem adja meg hozzájárulását a munkamentet biztosító sütikhez a
munkamenetet meg kell szakítani.
A süti egy szöveges fájl, melyet a használt eszköz hosszú távon tárol és a weboldal ismételt
meglátogatásakor aktivál. A sütik nem tárolnak személy azonosítására alkalmas adatokat,
kizárólag kényelmi beállításokat az ügyfélélmény javítása érdekében.
Adatkezelés célja: felhasználói élmény javítása, az érintett személyes beállításainak a tárolása
Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Adatkezeléssel érintett adatok köre: Adatkezelő minden elemzési információt név, vagy más
személyes adat nélkül tárol
Adatkezelés időtartama: érintett bármikor törölheti eszközéről a tárolt sütiket

Munkamenet sütik:
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása, melynek időtartama
kizárólag az aktuális munkamenetre szól, a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.
Adatkezelés jogalapja: jogszabály engedélye: szolgáltatás nyújtásához technikailag szükséges
adatokat Adatkezelő kezelheti, kizárólag a használat biztosításának idejére

Használatot elősegítő sütik:
Megjegyzik a felhasználó választásait, beállítási adatokat tárolnak, fő céljuk a személyreszabott
működés biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: érintett kifejezett hozzájárulása
Tájékoztatás a holnapon kezelt adatok köréről:
Adatkezelő által üzemeltetett weboldal az alábbi adatokat gyűjti és kezeli érintett eszközéről:
• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.
• kattintás.
Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek
vizsgálatához használhatjuk.
Az érintett személy jogai:
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése:
adatkezelésre vonatkozó információk könnyen elérhető, átlátható formában történő
rendelkezésre bocsátása
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik:
érintettet előzetesen tájékoztatni szükséges a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról
és időtartamáról, az adatkezelés címzettjeinek köréről. A tájékoztató kiterjed továbbá
Adatkezelő és Adatfeldolgozó személyére.
3. Az érintett tájékozódásához való joga akkor is fenn áll, ha az adatokat nem
közvetlenül az érintettől szerzik meg.
4. Az érintett hozzáférési joga:
Érintettnek joga van megtudni, hogy rá vonatkozóan Adatkezelő végez-e adatkezelést és ha
igen, akkor milyen körben, valamint erről másolatot is kérhet. 5. A helyesbítéshez való
jog: pontatlan adatok kijavítását és kiegészítését kérheti érintett, melyet Adatkezelő
indokolt késedelem nélkül köteles teljesÍteni
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Érintett kérheti a róla kezelt adatok törlését, melyet Adatkezelő köteles végrehajtani, ha az
adatkezelés célja megvalósult, érintett hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja. Nem érvényesíthető tehát törléshez való jog, ha jogi igény érvényesítéséhez
arra szükséges van, vagy kezelését jogszabályi kötelezettség írja elő.
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
a tárolást meghaladó felhasználás körét érintettnek joga van korlátozni a Rendeletben
meghatározott szabályrendszer mentén
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az érintett jogainak gyakorlásáról Adatkezelő tájékoztatni köteles az adatkezelés minden
meghatározott címzettjét
9. Az adathordozhatósághoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy a róla kezelt adatokat tagolt formában kérje és azt másik
Adatkezelőnek tovább adja
10. A tiltakozáshoz való jog
Érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán vagy
jogos érdeken alapuló kezelése ellen, melynek eredményeként Adatkezelő nem kezelheti az
adatokat a továbbiakban addig, amíg nem bizonyítja, hogy a kényszerítő érdek erősebb, mint
érintett joga
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Az
automatizált folyamatok során meghozott, érintettre kiható döntések esetében érintett
tiltakozhat és kérheti, hogy ember vegyen részt a döntés meghozatalában.
12. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
A tájékoztatásnak ki kell terjednie arra, hogy kitől kaphatnak az incidenssel kapcsolatban
információt, ismertetni kell a valószínűsíthető kockázatokat, valamint a megtett és megtenni
tervezett intézkedéseket.
A Rendelet értelmében nem minden esetben szükséges az érintett közvetlen és azonnali
tájékoztatása.
13. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való
jog)
Érintettre akkor van joga felügyeleti szervhez fordulni, ha megítélése szerint az adatkezelés sérti
a Rendeletben meghatározott jogait.
A felügyeleti hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Postacím:1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

14.
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog Az
érintettet megilleti a hatékony jogorvoslathoz való jog a felügyeleti szerv rá kötelező erejű
döntésével szemben.
15.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog
Adatkezelő vagy adatfeldolgozó székhelye szerinti tagállamban indítandó meg, vagy egyes
speciális eseteket kivéve érintett lakóhelye szerinti tagállamban.
Érintett a jogaira vonatkozóan a Rendelet 12.-24. fejezeteiben talál részletes tájékoztatást, jelen
Adatkezelési tájékoztató ezen előírásokat foglalja össze.
Kelt: Domaszék, 2022. február 17.

