Tisztelt Ügyfelünk!
A MADÉMA 2006 Kft. számára mindig is kiemelten fontos volt az Ön személyes adatainak védelme. Tudjuk,
hogy az adatvédelmi szabályozásban 2018. május 25-től bekövetkező változások miatt szigorúbb védelemre
lesz szükség. Ezért az Európai Uniós rendelethez (General Data Protection Regulation –
„GDPR”) kapcsolódó tájékoztatást elküldjük Önnek.
Első és legfontosabb dolog hogy a személyes adatai biztonságban vannak nálunk.
Ebből kiindulva új adatvédelmi szabályzatot vezettünk be, amelyben egy helyen megtalál minden
információt. A szabályzat elolvasása során megtudhatja, hogy Önről milyen személyes adatokat gyűjtünk,
hogyan használjuk fel és kivel osztjuk meg azokat, valamint, hogy hogyan tudja érvényesíteni adatvédelmi
jogait cégünknél.

A személyes adatok kezelése során a Szolgáltató az alábbi elveket veszi figyelembe
Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és
tisztességesen, valamint a Felhasználó számára átlátható módon kell végezni
•
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és
azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon
•
Pontosság: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek
kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy
az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük
•
Korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok tárolása olyan formában
történik, amely a Ön/Önök azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez
szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő
tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű
archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd
sor, az e rendeletben a Felhasználó jogainak és szabadságainak védelme érdekében elő
írt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel
•
Integritás és bizalmas jelleg kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága,
az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével
vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
•
Elszámoltathatóság: A Szolgáltató felelős az alapelveknek való megfelelésért,
továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.
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Az adatkezelés biztonsága
A Szolgáltató a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az
adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek
jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat
figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak
érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
A Szolgáltató jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy jóváhagyott GDPR tanúsítási
mechanizmushoz nem csatlakozott.
A papír alapú adatok fizikai tárolásának helye a Szolgáltató székhelye.
Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
A Szolgáltató az adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet.
E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:
- az adatkezelő neve és elérhetősége
- az adatkezelés céljai
- az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése
- olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogjuk
- ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére elő irányzott határidők
Jogérvényesítési lehetőségek
- Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek
- Panaszügyintézés helye – fogyasztóvédelmi, és adatvédelmi sérelmek esetén
A Megrendelő a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken
terjesztheti elő:
Levelezési cím: Madéma 2006 Kft. , 9400 Sopron, Győri út 5.; E-mail: madema@madema.hu
- Panaszügyintézés módja
Minden esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon,
vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el,
mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett
panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a
postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a
Megrendelőt.
- Jogérvényesítési lehetőségek
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az
illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy
vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ügyfélszolgálat@naih.hu
, 036-13911400, www.naih
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Jogvita
Amennyiben Szolgáltató és Megrendelő között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval
való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek áll nyitva
Felhasználó számára: Békéltető testület eljárásának kezdeményezése a Megrendelő lakóhelye
szerint illetékes békéltető testületnél.

