1.Azadatkezelésitájékoztatócélja  
Jelendokumentumcélja,hogyazFlexboxKft.,mintadatkezelő(atovábbiakbanegységesen
Adatkezelő)leírjaazAdatkezelőszervezetébenalkalmazottésműködő,személyesadatnak
minősülőadatokravonatkozóadatvédelmiszabályokat,eljárásokatésvédelmi
intézkedéseket.  
AzAdatkezelőegyúttaledokumentumbantájékoztatjaügyfeleit,partnereit,illetőlegminden
olyantermészetes-ésjogiszemélyt,akikazAdatkezelővelbármilyen-jogiszempontból
értelmezhető-kapcsolatbanállnakésaszemélyeskezelésesoránérintettségükkeletkezik,az
általakezeltszemélyesadatokkezelésénekszabályairól,azalkalmazottvédelmi
intézkedésekrőleljárásokrólésazadatkezelésmódjáról.  
AzAdatkezelőjelenAdatkezelésitájékoztatóbanleírtszabályokat,rendelkezéseketés
kötelezettségeketsajátmagárajogilagkötelezőérvényűnektekintiésműködéses orán
alkalmazza,valamintkijelenti,hogyjelendokumentumbanleírtésalkalmazottadatvédelmi
szabályokéseljárásokmegfelelnekahatályosadatvédelminemzetiésEurópaiUniós
jogszabályoknak.Adatkezelőkijelentitovábbá,hogyfontosnaktekintiazinformációs
önrendelkezésjogát,különöstekintettelaszemélyesadatokraéssajáthatókörébenminden
elérhetőszervezeti,működési,szabályozásiéstechnológiaintézkedéstmegteszejogok
betartásaésbetartatásaérdekében. 



2.AzAdatkezelőadatai 
2.1AzAdatkezelőcégadatai 
Név:FlexboxKft..  
Székhely:7 630Pécs,Feketerigóutca17. 
Cégjegyzékszám:02-09-084796 
Abejegyzőbíróságmegnevezése: PécsiTörvényszékCégbírósága 
Adószám:27284450-2-02 
Központitelefonszám:+36306545991 
Központie-mail:info@flexboxapp.com 

2.2AzAdatkezelőelérhetőségei 
AdatvédelmikérdésekbenazAdatkezelőazalábbielérhetőségekenkereshetőmeg: 
Központitelefonszám:+36306545991 
AzAdatkezelőahozzábeérkezettadatvédelmimegkereséseket(e-mail)a3.8.pontban,az
erreazadatkezelésrevonatkozó,meghatározottideigőrzimeg.Ennekleteltévelezek
visszavonhatatlanmódontörlésrekerülnek. 
 


3.Adatkezelőadatkezeléseiésakezeltszemélyesadatok 
3.1Regisztrációsoránmegadandószemélyesadatok 
Regisztrációsoránkitöltendőszemélyesadatok:név,e-mailcím,telefonszám 
 
3.3Technikaiadatok 
Technikaiadatok,azonadatok,amelyekazAdatkezelőrendszereinekműködésesorán
többnyirea utomatikusankeletkeznekéskerülnekrögzítésre.Egyestechnikaiadatokata
rendszer,azÉrintettkülönnyilatkozata,vagycselekményenélkülistárolésbizonyos
esetekbena utomatikusannaplóz.AtechnikaiadatokazÉrintettszemélyénekazonosítására
közvetlenülnemalkalmasak,azonbanösszekapcsolhatókfelhasználóiadatokkal,ígyaz
azonosításelvileglehetővéválik.IlyenadatkapcsolatokatazAdatkezelőnemkészít,kivéve
egyesolyanesetekben,amikorerreAdatkezelőttörvénykötelezi.Atechnikaiadatokhoz
kizárólagazAdatkezelőésAdatfeldolgozóiférhetnekhozzá. 
 
3.4BöngészőSüti-Cookie 
3.4.1Asütikfeladata 
AHTTP-süti(süti,cookie)kisméretűadatcsomag,amelyetazinternetesböngészéssorána
látogatottweboldalttartalmazószerverhozzalétreaklienswebböngészőjesegítségével,az
elsőlátogatásalkalmával,haezaböngészőbenengedélyezvevan.Asütikafelhasználó
számítógépén,előremeghatározott,böngészőtípusonkénteltérőhelyen[a1]tárolódnak.A
továbbilátogatásoksoránatároltsütitaböngészővisszaküldiawebszervernek,k ülönféle,a
kliensrőlszólóinformációkkalegyütt.Asütiksegítségévelaszerverneklehetőségevanaz
adottfelhasználóazonosítására,rólakülönféleinformációkgyűjtéséreésezekbőlelemzések
készítésére.Asütikfőbbfunkciói: 
● információkatgyűjtenekalátogatókróléseszközeikről; 
● megjegyzikalátogatókegyénibeállításait,amelyekfelhasználásrakerül(het)nekpl.
onlinetranzakciókigénybevételekor,ígynemkellújrabegépelniőket; 
● megkönnyítik,egyszerűsítik,kényelmesebbé,gördülékenyebbéteszikazadott
weboldalhasználatát; 
● szükségtelennéteszikmármegadottadatokújramegadását; 
● általábanjavítanakafelhasználóiélményen. 
 


AsütikhasználatávalazAdatkezelőadatkezeléstvégez,amelynekfőcéljai: 
●
●
●
●
●
●

felhasználóazonosítás 
azegyesmunkamenetekazonosítása 
hozzáférésrehasználteszközökazonosítása 
bizonyosmegadottadatoktárolása 
nyomonkövetésiéshelyinformációktárolásaéstovábbítása 
analitikaimérésekhezszükségesadatoktárolásaéstovábbítása 


3.4.2Munkamenetsütik-sessioncookie 
Ezensütikcélja,hogyalátogatókmaradéktalanulészökkenőmentesenböngészhessékaz
online-erp.huweboldalt,használhassákannakfunkcióit,ésazottelérhetőszolgáltatásokat.Az
ilyentípusúsütikérvényességiidejeamunkamenet(böngészés)befejezéséigtart,aböngésző
bezárásávalasütikefajtájaautomatikusantörlődikaszámítógépről,illetveaböngészésre
használtmáseszközről. 
 
3.4.3Harmadikféláltalelhelyezettanalitikaisütik-analiticscookie 
AzAdatkezelőweboldalánalkalmazzaaGoogleAnalyticsmintharmadikfélsütijeitis.A
GoogleAnalyticsstatisztikaicélúszolgáltatáshasználatávalazAdatkezelőszervere
információkatgyűjtazzalkapcsolatban,hogyalátogatókhogyanhasználjákaweboldalt.Az
adatotahonlapfejlesztésénekésafelhasználóiélményjavításánakcéljávalhasználjafel.
Ezensütikszinténlejáratukigalátogatószámítógépénvagyböngészésrehasználtmás
eszközén,a nnakböngészőjébenmaradnak,illetveamígalátogatónemtörliőket. 
 
3.4.4Sütikletiltásának-,sütikkelkapcsolatosszabályokbeállításánaklehetősége 
AzÉrintettneklehetőségevanbizonyostípusúsütikrevonatkozószabályokbeállítására,pl.a
sütikhasználatánakmellőzésére,asütikletiltásárastb.,ahasználtböngészőmegfelelő
beállításaival.Asütikszelektív,vagyáltalánostiltásánakbeállításilehetőségeirőlszóló
információkazadottböngésző„Segítség/Help”menüjébentalálhatóakmeg.Ezek
segítségévelasütik: 
Alegtöbbb öngészőmenüsorábantalálható„Segítség”funkciótájékoztatástnyújtarra
vonatkozóan,hogyaböngészőbenhogyanlehetasütiket: 
●
●

általánosanletiltani; 
asütikelfogadásánakmódjátbeállítani(automatikuselfogadás,egyenkéntkérdezzen
rá,stb.); 
● egyenkéntletiltani; 
● egyenként,vagycsoportosantörölni; 
● egyébsütikkelkapcsolatosműveleteketelvégezni. 

4.Azadatkezeléscélja,módjaésjogalapja 
4.1Általánosadatkezelésiirányelvek 
Adatkezelőa3.pontbanfelsorolAdatkezelésekbenaszemélyesadatokkezelését,minden
esetbenazadatkezelésbenmegadottcéllalésazottmegadottjogalapalapján,a4.2.pontban
felsoroljogszabályokszerintvégzi.  
AszemélyesadatokkezelésemindenesetbenazÉrintettönkénteshozzájárulásávaltörténik,
amelyhozzájárulástazÉrintettbármikorjogosultvisszavonni. 
Adatkezelőegyesszemélyesadatokat,jogszabályikötelezettségfolytán,bizonyosesetekben
ésbizonyosrendhagyófeltételekesetén,kötelesazAdatkezelésekbenleírtaktóleltérőmódon
kezelni,átadni,továbbítani,tárolni.IlyenesetekbenAdatkezelőgondoskodikazÉrintettek
értesítéséről,amennyibenazadottjogszabályelőírásaieztlehetővéteszik,vagynemtiltják
kifejezetten. 
 
4.2AzAdatkezelésekjogalapjátadójogszabályok 
Adatkezelőaszemélyesadatokkezelésétazalábbijogszabályokalapjánvégzi: 
GDPRAzEurópaiParlamentésaTanács(EU)2016/679rendelete(2016.április27.)2013.
éviV.törvény–aPolgáriTörvénykönyvről(Ptk.);  
2013.éviV.törvény–aPolgáriTörvénykönyvről(Ptk.);  
 


5.Azadatoktárolásaésbiztonsága 
5.1Azadatokfizikaitárolásihelyei: 
AdatkezelőaszemélyesadatokatazAWSinformatikairendszeréntárolja. 

AWSEurope 
AmazonEUS.a.r.L., 
23r.duPuitsRomain, 
8070Bertrange, 
Luxembourg 
https://aws.amazon.com/privacy/ 
 
Aszerverekfizikaielhelyezkedése:AWSCloud,eu-west-1zóna,Írország 

AzadatkezelőtárhelyszolgáltatójaaWebsupportMagyarországKft.: 
Székhely:H
 -1132–Budapest–VictorHugoutca.18-22. 
Adószám:25138205-2-41 
Cégjegyzékszám:01-09-381419 
EUközösségiadószám:HU25138205 
https://www.ezit.hu/adatvedelem/ 
 


5.2Azadatokinformatikaitárolásánakmódjaéslogikaibiztonsága 
Adatkezelőaszemélyesadatokkezelésételsődlegesenmegfelelőenkiépítettésvédett
informatikarendszerénvégzi.Azinformatikairendszerüzemeltetésesorángondoskodikaz
azontárolt,feldolgozottéstovábbítottadatokinformációbiztonságialapattribútumainak
megfelelős zintjéről,úgymintakezeltadatok: 
● sértetlenségéről(Integrity),azadateredetisége,változatlanságabiztosított; 
● bizalmasságáról( Confidentality),kizárólagazarrajogosultak,ajogosultságukatnem
meghaladómértékbenférnekhozzá; 
● rendelkezésreállásáról(Availability),azadatajogosultakszámárahozzáférhetőés
elérhető,azelvártrendelkezésreállásiidőtartamban.Aszükségesinformatikai
infrastruktúraüzemkészenrendelkezésreáll. 
 
Adatkezelőakezeltadatokat: 
●
●
●
●

szervezeti,működési,  
fizikaibiztonsági,  
információbiztonsági  
védelmiintézkedésekstrukturáltrendszerévelvédi.Adatkezelőavédelmi
intézkedéseketrendszerétésazegyesvédelmiintézkedésekvédelmiszintjeit,a
védendőadatokfenyegetéseinekhatásárafelmerülőkockázatokkalarányosmértékben
alakítjakiésműködteti.Avédelmiintézkedésekadatvédelmiszempontbólelsősorban
avéletlenvagyszándékostörlés,jogosulatlanhozzáférés,szándékosésrosszhiszemű
nyilvánosságrahozatal,véletlennyilvánosságrakerülés,adatvesztés,
adatmegsemmisülésellenivédelmetcélozzák. 

 


6.Érintettjogai 
AzÉrintettazAdatkezelőáltalkezeltszemélyesadataivalkapcsolatosan–többekközött–a
következőkbenleírtjogokkalélhet. 
 
6.1AzÉrintetthozzáféréshezvalójoga(GDPR15.cikk) 
AzÉrintettjogosultarra,hogyazadatkezelőtőlvisszajelzéstkapjonarravonatkozóan,hogy
személyesadatainakkezelésefolyamatbanvan-e,éshailyenadatkezelésfolyamatbanvan,
jogosultarra,hogyaszemélyesadatokhozésakövetkezőinformációkhozhozzáféréstkapjon: 
azadatkezeléscéljai;  
azÉrintettszemélyesadatokkategóriái;  
azoncímzettekvagycímzettekkategóriái,akikkel,illetveamelyekkelaszemélyesadatokat
közöltékvagyközölnifogják,ideértvekülönösenaharmadikországbelicímzetteket,illetvea
nemzetköziszervezeteket;  
aszemélyesadatoktárolásánaktervezettidőtartama;  
azÉrintettjogaahelyesbítéshez,törléshezvagyadatkezeléskorlátozásához,valamintaz
adatkezelésellenitiltakozáshoz;  
panaszbenyújtásánakjogaafelügyeletihatósághoz; 
haazadatokatnema zÉrintettőlgyűjtötték,aforrásukravonatkozómindenelérhető
információ;  
azautomatizáltdöntéshozatalténye,ideértveaprofilalkotástis,valamintazalkalmazott
logikáraésarravonatkozóérthetőinformációk,hogyazilyenadatkezelésmilyen
jelentőséggelbír,ésazÉrintettrenézvemilyenvárhatókövetkezményekkeljár.  
 
AzAdatkezelőazadatkezeléstárgyátképezőszemélyesadatokmásolatát1példánybanaz
Érintettrendelkezésérebocsátja.AzÉrintettáltalkérttovábbimásolatokértazAdatkezelőaz
adminisztratívköltségekenalapuló,észszerűmértékűdíjatszámíthatfel.HaazÉrintett
elektronikusútonnyújtottabeakérelmet,Adatkezelőazinformációkatszéleskörbenhasznált
elektronikusformátumbanadjaát,kivévehaazÉrintettmáskéntkéri,abenyújtástólszámított
legfeljebb3 0naponbelül..  
 


6.2Helyesbítésjoga(GDPR16.cikk) 
AzÉrintettjogosultarra,hogykéréséreazAdatkezelőindokolatlankésedelemnélkül
helyesbítsearávonatkozópontatlanszemélyesadatokat,valamintjogosultarra,hogykérjea
hiányosszemélyesadatokkiegészítését,figyelemmelvéveazadatkezeléscéljára. 
 
6.3Törléshezvalójog(GDPR17.cikk) 
AzÉrintettjogosultarra,hogykéréséreazAdatkezelőindokolatlankésedelemnélkültörölje
arávonatkozószemélyesadatokat,azAdatkezelőpedigkötelesarra,hogyazÉrintettre
vonatkozószemélyesadatokatindokolatlankésedelemnélkültörölje,haazalábbiindokok
valamelyikefennáll:  
● személyesadatokramárnincsszükségabbólacélból,amelybőlazokatgyűjtötték
vagymásmódonkezelték;  
● azÉrintettvisszavonjaazadatkezelésalapjátképezőhozzájárulását,ésaz
adatkezelésneknincsmásjogalapja;  
● azÉrintetttiltakozikazadatkezelésellen,ésnincselsőbbségetélvezőjogszerűokaz
adatkezelésre;  
● aszemélyesadatokatjogellenesenkezelték;  
● aszemélyesadatokatazAdatkezelőrealkalmazandóuniósvagytagállamijogban
előírtjogikötelezettségteljesítéséheztörölnikell;  
● aszemélyesadatokgyűjtéséreinformációstársadalommalösszefüggőszolgáltatások
kínálásávalkapcsolatosankerültsor.  

Azadatoktörlésenemkezdeményezhető,haazadatkezelésszükséges:  
avéleménynyilvánításszabadságáhozésatájékozódáshozvalójoggyakorlásacéljából;  
aszemélyesadatokkezelésételőíró,azAdatkezelőrealkalmazandóuniósvagytagállamijog
szerintikötelezettségteljesítése,illetveközérdekből,vagyazAdatkezelőreruházott
közhatalmijogosítványgyakorlásakeretébenvégzettfeladatvégrehajtásacéljából;  
anépegészségügyterületétérintőközérdekalapján; 
Közérdekalapjánvégzendőarchiválási-,tudományoséstörténelmikutatási-,vagystatisztikai
célból;  
jogiigényekelőterjesztéséhez,érvényesítéséhez,illetvevédelméhez.  
 


6.4Azadatkezelésk
 orlátozásáhozvalójog(18.cikk) 
AzÉrintettkéréséreaAdatkezelőkorlátozzaazadatkezelést,haazalábbifeltételek
valamelyiketeljesül:  
azÉrintettvitatjaaszemélyesadatokpontosságát,ezesetbenakorlátozásarraazidőtartamra
vonatkozik,amelylehetővéteszi,hogyazAdatkezelőellenőrizzeaszemélyesadatok
pontosságát;  
azadatkezelésjogellenes,ésazÉrintettellenziazadatoktörlését,ésehelyettkériazok
felhasználásánakkorlátozását;  
azAdatkezelőnekmárnincsszükségeaszemélyesadatokraadatkezeléscéljából,deaz
Érintettigényliazokatjogiigényekelőterjesztéséhez,érvényesítéséhezvagyvédelméhez;
vagy  
azÉrintetttiltakozottazadatkezelésellen;ezesetbenakorlátozásarraazidőtartamra
vonatkozik,amígmegállapításranemkerül,hogyazAdatkezelőjogosindokaielsőbbséget
élveznek-eazÉrintettjogosindokaivalszemben.  
 
Haazadatkezeléskorlátozásaláesik,aszemélyesadatokatatároláskivételévelc sakaz
Érintetthozzájárulásával,vagyjogiigényekelőterjesztéséhez,érvényesítéséhezvagy
védelméhez,vagymástermészetesvagyjogiszemélyjogainakvédelmeérdekében,vagyaz
Unió,illetvevalamelytagállamfontosközérdekébőllehetkezelni.  
 
6.5Adathordozáshozvalójog(20.cikk) 
AzÉrintettjogosultarra,hogyarávonatkozó,általaazAdatkezelőrendelkezésérebocsátott
személyesadatokattagolt,széleskörbenhasznált,géppelolvashatóformátumbanmegkapja,
ésezeketazadatokategymásikAdatkezelőnektovábbítsa.  
 
6.6Tiltakozásjoga(21.cikk) 
AzÉrintettjogosultarra,hogyasajáthelyzetévelkapcsolatosokokbólbármikortiltakozzon
személyesadatainakkezeléseellen,ideértveazemlítettrendelkezésekenalapuló
profilalkotástis.EbbenazesetbenazAdatkezelőaszemélyesadatokatnemkezelhetitovább,
kivéve,haazAdatkezelőbizonyítja,hogyazadatkezeléstolyankényszerítőerejűjogosokok
indokolják,amelyekelsőbbségetélveznekazÉrintettérdekeivel,jogaivalszemben,vagy
amelyekjogiigényekelőterjesztéséhez,érvényesítéséhezvagyvédelméhezkapcsolódnak. 
 

6.7Automatizáltdöntéshozatalegyediügyekben,beleértveaprofilalkotást(22.cikk) 
AzÉrintettjogosultarra,hogyneterjedjenkiráazolyan,kizárólagautomatizált
adatkezelésen–ideértveaprofilalkotástis–alapulódöntéshatálya,amelyránézve
joghatássaljárnavagyőthasonlóképpenjelentősmértékbenérintené.  
 
6.8Visszavonásjoga 
AzÉrintettjogosultarra,hogyszemélyesadatairavonatkozóhozzájárulásátbármikor
visszavonja. 
 
6.9Jogorvoslatilehetőségek 
JogaimegsértéseeseténazÉrintetta2.2.pontbanmegadottelérhetőségekenkeresztül,vagya
2.3pontbanmegadottAdatvédelmiTisztviselőnélkérhettájékoztatást,jogorvoslatot,vagy
tehetpanaszt.AEzekeredménytelenségeeseténÉrintettjogosultbírósághozfordulni,illetve
megkeresniaNemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatóságot. 
 
6.10NemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatóság(NAIH)elérhetősége 
Megnevezés:NemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatóság(NAIH) 
Székhely:1 125Budapest,SzilágyiErzsébetfasor22/C.  
Levelezésicím:1530Budapest,Pf.:5.  
Tel:+36(1)391-1400  
Fax:+36(1)391-1410  
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu  
Honlap:http://www.naih.hu  
 
7.Egyébrendelkezések 
Hatóságimegkeresés,vagyegyébjogszabályikötelezettségenalapulóegyébszervezet
megkereséseeseténAdatkezelőadatkiadásralehetköteles,vagyarralehetkötelezhető.Ilyen
esetekbenA
 datkezelőtörekszikcsakannyiésolyanjellegűszemélyesadatkiadására,amely
azadatkiadásikötelezettségszempontjábólfeltétlenülszükséges. 
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