
A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN MEGADOTT SZEMÉLYES 
ADATOKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Az INZULA KER Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1047 Budapest, Fóti út 56. D. ép. IV. 
emelet; cégjegyzékszám: 01 09 568304; adószám: 12243660-2-41; „SÁBA”) mint adatkezelő a jelen 
adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezéseik szerint kezeli a személyes adataidat, amelyeket a 
SÁBA weboldalán (www.sabaintim.hu) történő kapcsolatfelvétel során adtál meg. 

Az SÁBA a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltak 
szerint kezeli 2018. augusztus 17. napjától. 

1. Kapcsolatfelvétel 

A SÁBA a www.sabaintim.hu domain alatt lehetőséget biztosít arra, hogy a SÁBA-val felvedd a 
kapcsolatot. 

Amennyiben a kapcsolatfelvétel során megadott bármely személyes adatod megváltozna és továbbra
is kapcsolatban szeretnél maradni a SÁBA-val, akkor kérjük, hogy az adatváltozásról értesítsd a SÁBA-
t. 

2. Az adatkezelés célja 

A SÁBA a kapcsolatfelvétel során megadott neved azért kezeli, hogy a megkeresésedet követően meg
tudjon szólítani. 

A SÁBA a megkeresésed során megadott e-mail címedet kapcsolattartás, válaszadás céljából kezeli. 

3. Az adatkezelés jogalapja 

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelésének jogalapja a hozzájárulásod.

Amennyiben árajánlat kérése miatt kerested fel a SÁBA-t, úgy a válaszadást követő adatkezelés 
jogalapja magánszemély megkereső esetén a szerződés teljesítése, társaság nevében történő 
megkeresés esetén a társaság jogos érdeke. 

A személyes adataid kezeléséhez adott hozzájárulásod a [info@sabaintim.hu] e-mail címre küldött e-
mailben vagy postai úton a SÁBA részére küldött levélben tudod visszavonni. 

4. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő 

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelésére az INZULA KER Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 1047 Budapest, Fóti út 56. D. ép. IV. emelet; cégjegyzékszám: 01 09 568304) 
jogosult. 

A SÁBA-nál az általad megadott személyes adatokhoz a válaszadás folyamatában aktívan részt vevő 
munkatársak jogosultak hozzáférni. 

A SÁBA adatvédelmi tisztviselője: Borbély Ferenc termék menedzser. 

5. Címzett 

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok (név, e-mail cím) tekintetében az alábbi 
szolgáltatók technikai feladatokat látnak el: 

(i) a SÁBA által létrehozott honlapot karban tartó szolgáltató (tartalom szolgáltatás nem), 
webmester,



(ii) Tárhelyszolgáltató: Rackforest Kft-(1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; Adószám: 
14671858-2-41 );

(iii) a SÁBA számítógépes rendszerét karban tartó szolgáltató: a Foxinform Kft. (székhely: 
2000. Szentendre, Tegez u. 32.; cégjegyzékszám: 13 09 177943). 

6. Az adatkezelés időtartama 

A SÁBA az általad megadott személyes adatokat a kapcsolatfelvétel időpontjától 3 hónapig, vagy 
a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig kezeli. Erre irányuló kérésed esetén (hozzájárulásod 
visszavonása esetén) a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat a SÁBA 3 
munkanapon belül törli. 

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid 

1. Hozzáféréshez való jog 

Tájékoztatást kérhetsz a SÁBA-tól arról, hogy kezeli-e a személyes adataid. 

Ha a SÁBA kezeli a személyes adataid, akkor a SÁBA a következő információkat a 
rendelkezésedre bocsátja: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok 
kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes 
adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; 
(v) a személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való 
jogod, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jogod; (vi) a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a 
személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül 
tőled gyűjtötte; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott 
logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen 
jelentőséggel bír és rád nézve milyen várható következményekkel jár. 

A SÁBA rendelkezésedre bocsátja a kezelt személyes adataid másolatát. 

2. Helyesbítéshez való jog 

A SÁBA-hoz fordulhatsz, ha a személyes adataid pontatlanul vagy hiányosan kerültek 
rögzítésre. Ebben az esetben a SÁBA indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan 
személyes adataid vagy kiegészíti hiányos személyes adataid. 

3. Törléshez való jog 

A SÁBA, kérésedre, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adataid. A SÁBA azonban 
a személyes adataid nem törli, ha (i) az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és 
a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a 
SÁBA-ra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése céljából, (iii) a népegészségügy területét 
érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi 
kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően 
lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

A SÁBA, erre irányuló kérésed hiányában is, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes 
adataid, ha a SÁBA-nak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból 
gyűjtötte vagy kezelte, a hozzájárulásod visszavontad és az adatkezelésnek nincs más 



jogalapja, a személyes adatait jogellenesen kezelte a SÁBA és a SÁBA a jogi kötelezettsége 
teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. 

4. Adatkezelés korlátozásához való jog 

A SÁBA-tól a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheted, ha (i) vitatod a személyes 
adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és a személyes adatok törlését ellenzed, (iii)
a SÁBA-nak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását 
igényled. 

Az adatkezelés korlátozása esetén a SÁBA a személyes adatok tárolása kivételével csak a 
hozzájárulásoddal vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely 
tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

A SÁBA az adatkezelés korlátozásáról tájékoztat, valamint tájékoztat az adatkezelés feloldását
megelőzően arról is, ha az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül.

5. Adathordozhatósághoz való jog 

Kérheted, hogy a SÁBA a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben 
használt, géppel olvasható formában kiadja részedre. 

8. Jogsértés esetén tehető lépések 

A személyes adataidra vonatkozó jogaid megsértése esetén a SÁBA-hoz fordulhatsz a 
[info@sabaintim.hu] e-mail címen vagy [06/1 369 0385] telefonszámon. 

A személyes adataidra vonatkozó jogaid megsértése esetén panaszt tehetsz a hatósághoz az alábbi 
elérhetőségen: 

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

9. Az adatkezelési tájékoztató módosítása 

A SÁBA a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési 
tájékoztatót a tájékoztatóban megjelölt időponttól kell alkalmazni, de legkorábban akkor, amikor azt 
a SÁBA a www.sabaintim.hu domain alatt elérhető honlapon nyilvánosságra hozza. 

A SÁBA az adatkezelési tájékoztató módosításáról a kapcsolatfelvétel során megadott e-mail címeden
értesít, amennyiben az adatkezelési tájékoztató módosításának időpontjában kezeli a személyes 
adataid.

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

