
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS  (EU)  2016/679  RENDELETE   (a  továbbiakban:  Rendelet)  előírja,  hogy  az   Adatkezelő  megfelelő
intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden
egyes  tájékoztatást  tömör,  átlátható,  érthető  és  könnyen  hozzáférhető  formában,  világosan  és  közérthetően
megfogalmazva nyújtsa.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2011. évi CXII. törvény is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE: PRIZMATIC Kft. - továbbiakban: Társaság -.

II.  AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
- Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján 
- Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél
- Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés 
- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

III. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL
A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.
Az érintett jogai:
Az érintett jogai a Rendelet alapján:
 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések (Rendelet 12.
cikk) 
 2. Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik (Rendelet 13. cikk)
 3. Rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg (Rendelet 14.
cikk)
 4. Az érintett hozzáférési joga (Rendelet 15. cikk)
 5. A helyesbítéshez való jog (Rendelet 16. cikk)
 6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (Rendelet 17. cikk)
 7. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Rendelet 18. cikk)
 8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési
kötelezettség (Rendelet 19. cikk)
 9. Az adathordozhatósághoz való jog (Rendelet 20. cikk)
 10. A tiltakozáshoz való jog (Rendelet 21. cikk)
 11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (Rendelet 22. cikk)
 12. Korlátozások (Rendelet 23. cikk)
 13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (Rendelet 34. cikk)
 14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (Rendelet 77. cikk)
 15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (Rendelet 78. cikk)
 16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (Rendelet 79.
cikk)

IV. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG, PANASZTÉTEL:
- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(1125  Budapest,  Szilágyi  Erzsébet  fasor  22/c.,  telefon:  06-  1-391-1400,  fax:  06-1-391-1410,  e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)

V. AZ ADATKEZELÉS RÉSZLETES SZABÁLYAIT A TÁRSASÁG ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA
TARTALMAZZA.

Kelt: Székesfehérvár, 2018. május 25.
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