[2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont; 8. §; 14. §; 20 - 21. §]
ADATVÉDELMI HOZZÁJÁRULÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS
1.

Az adatkezelésre jogosult személy
Lokhir Kft, 1084 Budapest, Fecske u. 9. fsz, cégjegyzékszáma: 01-09-183348

2.

Az adatkezelés célja
Ajánlatok küldése új termékekről és szolgáltatásokról

3.

Az adatkezelés jogalapja
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett akaratának
önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és
amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes
körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

4.

A kezelt adatok köre
Név, telefonszám (kóddal) és postázási cím – ha megadta

5.

Az adatfeldolgozásra jogosult személy
Lokhir Kft, 1084 Budapest, Fecske u. 9. fsz, cégjegyzékszáma: 01-09-183348

6.

Az adatkezelés időtartama
az adatkezelés időtartama: 5 év
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a
felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában (a) a rá vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése céljából, vagy (b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül,
valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

7.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek
Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai
kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak –
a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az Infotv. 21. §-ában
meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése
ellen. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott
esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet

fasor
22/C;
telefon:
+36-1-391-1400;
fax:
+36-1-391-1410;
e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az
adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv.
13-17. és 30. fejezetei tartalmazzák. Az adatkezelő elérhetősége: [Lokhir
ügyfélszolgálat: 06 30 318 54 17].

