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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI
NYILATKOZAT
Adatok
Jelen nyilatkozat és tájékoztató a CSÖVI HÚS Kft. adatkezeléséről szól a csovihus.hu weboldal
vonatkozásában. Ezt a weboldalt használva Ön elfogadja ezen adatvédelmi politika feltételeit,
és engedélyezi számunkra adatainak használatát az itt leírtak alapján.
Adatkezelő neve: CSÖVI HÚS Kft.
Székhelye: 2711. Tápiószentmárton, Katona József út 66.
Postai címe: 2700. Cegléd, Cifrakert 0477/2.
E-mail címe: info@csovihus.hu
Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 13439073-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-102166

Alapszabályok
A honlapon nem található semmi olyan szolgáltatás, amelyhez kötelező lenne személyes adat
megadása, és ilyen irányú kérés sincs rajta. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a honlapon
található elérhetőségeinken illetve űrlapon keresztül személyes adatok jutnak el hozzánk
önkéntesen, az adatok tulajdonosaitól, a normál ügyfélkapcsolati kommunikáció keretében.
A hozzánk eljuttatott minden személyes adattal kapcsolatban az alábbiaknak megfelelően
járunk el:
1.) Kizárólag a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően kezelünk személyes adatokat.
2.) A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, az érintett hozzájárulása nélkül harmadik
személy részére nem adunk ki személyes adatokat, kivéve, ha erre törvény kötelez minket.
3.) A lehető legbiztonságosabban tároljuk az adatokat.
4.) Bárkinek tájékoztatást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a fenti, Adatok
részben található e-mail címünkön vagy postai címünkön keresztül.
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5.) Bárkinek töröljük a róla tárolt adatokat, ha ezt írásban kéri a fenti, Adatok részben található
e-mail címünkön vagy postai címünkön keresztül.
6.) Személyes adatokat kizárólag ügyfélkapcsolati célból tárolunk, semmilyen más célra nem
használunk fel, az ügyfélkapcsolat megszűnése után pedig töröljük ezen adatokat.

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok
2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény
2008. évi XLVII. törvény
2008. évi XLVIII. Törvény
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

Felügyeleti szerv
Ha adatkezelésünkben jogsértést tapasztal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál tud panaszt tenni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Űrlap
A kapcsolat menüpontban található „Kapcsolatfelvétel” nevű űrlapunkon keresztül,
önkéntesen hozzánk eljuttatott alábbi személyes adatokat a weboldalhoz tartozó adatbázisban
eltároljuk:
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- Név
- E-mail cím
A tárolás célja a későbbi lehetséges tárgyalásokhoz vagy egyéb ügyfélkapcsolati aktusokhoz
szükséges tájékozódás.
A fenti személyes adatokat ebben a formában 8 évig tároljuk, ezt követően töröljük.
Az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja szerint nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság
arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai
nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi
tagsági viszonyban vagy – a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési
szolgáltatók ügyfelei kivételével – ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.
Ügyfélkapcsolat címén az adatkezelést nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni, ha
az adatkezelő és az érintett közötti jogviszonyban
- az adatokat közvetlenül az érintettektől veszik fel,
- az adatkezelés célja az érintett számára ismert,
- a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott,
- az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel,
- az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből,
- az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatják.

Cookie-k (sütik)
Weboldalunk nem használ cookie-kat.
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