Adatkezelési tájékoztató Schmidthofer Dávid
pénzügyi tanácsadó által végzett adatkezeléshez
1. Adatkezelő megnevezése és elérhetősége (továbbiakban:
Adatkezelő)
Név: Schimdthofer Dávid
Cím: 8300 Tapolca Kisfaludy u. 13
Telefonszám: +36 20 385 2828
E-mail cím: dschmidthoffer0827@gmail.com
Weboldal:

2. Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatását igénybe venni kívánó természetes
személy (továbbiakban: Jelentkező) által megadott kapcsolati adatok kezelése a Jelentkező
által meghatározott telefonos kapcsolatfelvétel és pénzügyi tanácsadás érdekében. Az
adatok megadásával és az “Elfogadom az Adatkezelési feltételeket” gomb megnyomásával
a Jelentkező kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott adatokat az Adatkezelő a
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékben és e céllal összhangban kezelje.
Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.
április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR) 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja és 9. Cikk (2)
bekezdés a) pontja szerint a Jelentkező hozzájárulása.

3. A kezelt adatok köre

Név
Telefonszám

A Jelentkezővel történő
kapcsolatfelvételhez szükséges információk

Írja meg röviden, miben tudok segíteni

a Jelentkező döntésétől függően a
jelentkező pénzügyi helyzetére vonatkozó
információt tartalmazhat

4. A személyes adatok tárolásának módja, ideje, továbbítás

A Jelentkező által megadott adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig, de
legkésőbb az adatok megadásától vagy a szolgáltatásnyújtás befejezésétől számított 1 évig
kezeli. Az adatok tárolására adatkezelő Apple iCloud ésGoogle Gmail szolgáltatásokat vesz
igénybe. A hozzájárulást a Jelentkező a fenti elérhetőségek valamelyikére küldött
(elektronikus) levélben bármikor visszavonhatja. Az adatok jelen jelentkezés alapján más
adatkezelő vagy adatfeldolgozó számára nem kerülnek továbbításra.

5. A Jelentkező adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Jelentkező a GDPR által biztosított jogait (hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való
jog, törléshez való jog, korlátozáshoz való jog, adathordozhatósághoz való jog, tiltakozáshoz
való jog) a fenti elérhetőségek valamelyikére (elektronikus) levélben küldött kérelmével
gyakorolhatja. Az Adatkezelő a kérelemnek megfelelő adatkezelési műveletet 5
munkanapon belül végrehajtja és erről a Jelentkezőt a kérelem benyújtásának módjával
azonos módon tájékoztatja.
A Jelentkező információkéréshez való joga:
A Jelentkező tájékoztatást kérhet, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e,
illetve jogosult az adatkezeléssel kapcsolatban információt kérni az adatkezelés céljáról, a
kezelt adatok köréről, amennyiben jelen esetre alkalmazandó - az adattovábbítás
címzettjeiről, az adattárolás időtartamáról.
A jelentkező hozzáféréshez való joga
A Jelentkező kérheti az Adatkezelő által kezelt adatokról másolat rendelkezésre bocsátását.
A Jelentkező helyesbítéshez való joga:
A Jelentkező jogosult az Adatkezelő által kezelt adatainak helyesbítését vagy kiegészítését
kérni, amelyet Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül elvégezni.
A Jelentkező törléshez való joga:
A Jelentkező jogosult kérni az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését, amelyet
Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül elvégezni, amennyiben az
adatkezelésnek nincs másik jogalapja, illetve Adatkezelőnek nincs egyéb jogi kötelezettsége
az adatkezelést illetően.
A Jelentkező adatkezelés korlátozásához való joga:
A Jelentkező kérheti az adatkezelés korlátozását, amennyiben személyes adatai
pontosságának ellenőrzése szükséges, az ellenőrzés időtartamáig, az adatkezelés
jogellenes, de a Jelentkező ellenzi az adatok törlését, a Jelentkező igényli személyes adatait
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve arra az
időtartamra, amíg a törlési kérelmet követően megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Jelentkező kérelmével szemben.
A Jelentkező adathordozhatósághoz való joga:
A Jelentkez kérheti, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezt más adatkezelő számára
továbbítsa.

A Jelentkező tiltakozáshoz való joga:
A jelentkező jogosult arra, hogy az adatkezelés ellen tiltakozzon. Ekkor Adatkezelő - néhány
kivételes, a GDPR 21. cikkében felsorolt esetet leszámítva - a Jelentkező személyes adatait
nem kezelheti tovább.

6. Jogorvoslathoz való jog
Amennyiben az Adatkezelő a Jelentkező meglátása szerint megsértette a hatályos
adatvédelmi követelményeket, akkor panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu),
illetve pert indíthat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, illetve az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi XCII.
törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt.

