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Kezelt adatok
kategóriái

Közös
adatkezelés Adatkezelő Adatkezelés

célja
Adatkezelés

jogalapja
Adatok
forrása

Adatkezelés
időtartama

Adatok továbbítása
címzettjeinek kategóriái és

elhelyezkedésük

Harmadik
országba
történik-e

adattovábbí
tás?

Történik-e
automatizált

döntéshozatal az
adatok alapján?

Kötelező-e az
adatok

szolgáltatása?

Az adatok meg nem
adásának

következményei

Az adatkezelés
legfontosabb
hatása Önre

Az Ön jogai

Kapcsolattartás
az Érintettel

az Érintett e-mail
címe

az Érintett által az
elektronikus

levélküldés során
megadott

bármilyen más
személyes adat

Nem
Dr. Kis Kelemen

Bence egyéni
vállalkozó

Az Érintettel való
elektronikus

kapcsolattartás
(kérdés

megválaszolása,
kérés teljesítése)

Az Adatkezelő
jogos érdeke (az

Adatkezelő a hozzá
beérkező kérdések

és kérések
megválaszolásához

és teljesítéséhez
fűződő érdekével

szemben nem élvez
elsőbbséget az Ön
adatvédelemhez
fűződő érdeke)

Az Érintett

Az Adatkezelő
és az Érintett

közötti
szerződéses
jogviszony
létrejöttétől

annak
megszűnéséig,
szerződéses
jogviszony

hiányában az
üzenet

elküldésétől a
válaszadáshoz
szükséges ideig

Tárhelyszolgáltató

E-mail szolgáltatók

Felhő szolgáltatók

Együttműködő partnerek

Ügyvéd

A szolgáltatók adatait lásd az
adatkezelési tájékoztató 5.1.

pontjában

Igen Nem

Nem
Nem áll módunkban

válaszolni a megkeresésére,
vagy teljesíteni a kérését

Válaszolni tudunk a
megkeresésére és
teljesíteni tudjuk

kérését

Tájékoztatáshoz való jog

Hozzáférési jog

Helyesbítéshez való jog

Hozzájárulás visszavonásához
való jog

Törléshez való jog

Adatkezelés korlátozásához való
jog

Adathordozhatósághoz való jog

Tiltakozáshoz való jog

Automatizált döntéshozatallal
szembeni tiltakozáshoz való jog
(jelen adatkezelések tekintetében

nem releváns)

Felügyelethez panasszal
fordulás joga

Bírósághoz fordulás joga

Kapcsolatfelvétel
az Érintettel

az Érintett neve
neve (vezeték- és

keresztnév),
az Érintett e-mail

címe

Az Érintettel való
kapcsolatfelvétel

Az Érintett
önkéntes

hozzájárulása

A
kapcsolatfelvéte
lhez szükséges

ideig

Igen
Nem áll módunkban

felvenni Önnel a
kapcsolatot

Fel tudjuk venni
Önnel a kapcsolatot
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Sütik
Ld. A Süti

Tájékoztató
táblázatot

Ld. A Süti
Tájékoztató
táblázatot

Ld. A Süti
Tájékoztatót

Süti szolgáltatók

A szolgáltatók adatait lásd az
adatkezelési tájékoztató 5.1.

pontjában

Ld. A Süti
Tájékoztatót

Nem tudunk sütiket
használni a weboldalunkon.

A sütiken keresztül
kezelhetjük

bizonyos személyes
adatait. Ld. A Süti

Tájékoztatót

A tiltakozáshoz
való jog

gyakorlásának
műszaki

előírásokon
alapuló

automatizált
eszközökkel való

biztosítása

az Érintett neve
(vezeték- és
keresztnév)

az Érintett e-mail
címe

Az Érintett
tiltakozáshoz
való jogának

műszaki
előírásokon

alapuló
automatizált

eszközökkel való
gyakorlásának

biztosítása

Jogi kötelezettség
teljesítése: Általános

Adatvédelmi
Rendelet 21. cikk (5)

bek.

A tiltakozás
elbírálásához és

az ezzel
kapcsolatos

válaszadáshoz
szükséges ideig

Tárhelyszolgáltató

E-mail szolgáltatók

A szolgáltatók adatait lásd az
adatkezelési tájékoztató 5.1.

pontjában

Igen

Nem áll módunkban
biztosítani a tiltakozáshoz

való jog gyakorlását
műszaki előírásokon
alapuló automatizált
eszközökkel, így az

Érintettnek más módon kell
felvennie a kapcsolatot az

Adatkezelővel

Gyakorolhatja
tiltakozáshoz való

jogát műszaki
előírásokon alapuló

automatizált
eszközökkel is


