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Adatkezelési nyilatkozat 

 

Készítette: Szabó Erika 

Frissítésért felelős személy: Szabó Erika 

Utolsó módosítás dátuma: 2018.05.24. 

Jogszabályi hivatkozások:   

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 

2016/679 RENDELETE 

(2016. április 27.)  

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 

(általános adatvédelmi rendelet) 

 2011. évi CXII. törvény az információs 

önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról     ( Infotv.) 

 

 

A szabályzat célja 

 

Jelen szabályzat célja az Invendor Holding Kft. és leányvállalatainak (továbbiakban: Társaság), (székhelye: 

1052 Budapest, Semmelweis u 7. 3. em. 11. adószáma: 14098411-2-41, cégjegyzékszáma: 01 09 

888791 nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) adatvédelmi és adatkezelési politikájának 

rögzítése a törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével.  

Az Társaság valamennyi szolgáltatásának igénybevétele során biztosítja az érintettek személyhez fűződő 

jogainak tiszteletben tartását, különös tekintettel az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, 

illetőleg kezelése során.  

 

Jelen adatkezelési tájékoztató megtalálható az Társaság honlapján, mely a www.invendor.com címen 

érhető el. Az Társaság jelen tájékoztató tartalmát bármikor módosíthatja, melyről az érintetteket kellő 

időben tájékoztatja. 

 

Értelmező rendelkezések  

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – 

azonosítható természetes személy; 

 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, 

valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző 

ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

 

Különleges adat: 

http://www.invendor.com/
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1. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos 

vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre 

vonatkozó személyes adat, 

2. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi 

személyes adat; 

Hozzájárulás: 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; 

 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés 

megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki 

vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 

(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 

adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek 

összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 

felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, 

zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, 

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. 

ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a 

műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve 

hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 

 

Adatkezelési alapelvek 

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében 

kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok 

felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

 

Az adatkezelő megnevezése  

 

Cégnév:   Invendor Holding Kft. 

Székhelye:   1052 Budapest, Semmelweis u 7. 3. em. 11. 

E-mail:    info@invendor.hu  

Adószáma:   14876273-2-41 

mailto:info@invendor.hu
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Cégjegyzék száma:  01 09 924114 

 

Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Társaság betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 

2011. évi CXII. törvény előírásait. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban 

álló felhasználókra vonatkozik, így az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges 2011. 

évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében: Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az 

adatkezelésről, amely a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való 

részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy - a 

pénzügyi szervezetek, közüzemi Társaság, elektronikus hírközlési Társaság ügyfelei kivételével - 

ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést 

letiltani.  

 

Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozók 

 

Az adatokat az adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni, az adatokat nem teszik közzé, 

harmadik személyek számára nem adják ki.  

 

Egyéb adatfeldolgozó megnevezése:  

- Econom Consult Kft. tevékenység: könyvelés,  

- Molehand Kft., tevékenység: IT szolgáltatás 

Adatkezelő a számla kibocsátása céljából ügyfél által megadott adatokat továbbítja az Ügyfél részére. Az 

adattovábbítás céljának megjelölése: az ügyfél részére számla kiállítása, melyet adatkezelő az ügyfél által 

megadott számlázási címre, elektronikus számla esetén az ügyfél által megadott e-mail címre küld.  

 

Az adatkezelés jogalapja, módja és célja általánosan  

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó a fentiekben 

megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően 

történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal 

használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.  

 

Az adatkezelés célja a jogszabályoknak való megfelelés, valamint a Társaság által nyújtott szolgáltatások 

biztosítása. A Társaság az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az 

esetlegesen létrejövő megrendelés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében 

tárolja.  

 

Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk: - az Ügyféllel való 

kapcsolattartás. A kapcsolat felvétel során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő 

általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások 

igénybevétele során a kapcsolattartási célokat. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások, továbbá egyéb 

hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttattatja el ügyfél 

részére. Adatkezelő az ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre 

marketing célú, saját hasonló szolgáltatásait vagy hirdetést tartalmazó leveleket. A regisztráció során 
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megadott telefonszám adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: a telefonszám kezelése az 

esetleges megrendelési folyamat során azonosítási, kapcsolattartási célokat szolgál. Az Ügyfél adatait 

kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük.  

 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai 

fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.  

 

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja 

fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől 

eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén 

lehetséges kizárólag.  

 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért 

kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget 

vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra 

tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag 

azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.  

 

Az adatkezelés időtartama általánosan 

 

A kapcsolatfelvétel során kötelezően megadott adatok kezelése a kapcsolatfelvétellel kezdődik és annak 

törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses 

adat törléséig tart.  

 

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési 

kötelezettségek teljesítését.  

 

Az adatokat megismerni jogosult személyek köre általánosan 

 

Az adatokat elsődlegesen Társaság illetve Társaság belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban 

azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.  

 

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése 

körében Társaság adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Társaság az ilyen külső 

szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.  

A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően 

meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.  

 

A kezelt személyes adatok köre 

 

A Társaság az alábbi típusú adatok körében gyűjt személyes adatokat. Azon adatcsoportok esetében, ahol 

nincs külső érintett a további információk a Társaság adatkezelési szabályzatában találhatóak meg. 

 

- Munkavállalói adatok 
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- Meglévő ügyfél/partner/alvállalkozó kapcsolattartó adatok 

- Kereskedelem, marketing céljából gyűjtött adatok 

- Munkavállalói toborzás céljából gyűjtött adatok 

- Online, offline rendszerekhez való hozzáférés okán gyűjtött adatok 

- Cégműködéshez köthető adatok 

- Társadalmi felelősség vállalás projekthez köthetően gyűjtött adatok 

Meglévő ügyfél/partner/alvállalkozó kapcsolattartó adatok 
 

Adatkezelés célja: Ügyfél, partner, alvállalkozói kapcsolattartás 

Adatkezelés jogalapja: Ügyfél szerződés, partneri megállapodás, alvállalkozói szerződés, hozzájárulás. 

Érintettek köre: Meglévő ügyfél, partner, alvállalkozó, hozzájárulás 

Kezelt adattípusa: 

- Ügyfél, partner, alvállalkozó esetében: 

o Név 

o Telefonszám 

o e-mailcím 

- Továbbiak alvállalkozó esetében: 

o Cím 

o Születési adatok 

o Anyja neve 

o Személyi igazolvány szám 

o TAJ szám 

o Adóazonosító 

o Bankszámlaszám 

o Önéletrajz 

o Referencia 

Kezelt adat forrása: 

- Ügyfél/partner/alvállalkozó 

Továbbadás: 

- Ellenőrzés esetén, ellenőrzést végző hatóság (pl. NAV) 

Hozzáférők köre: 

- Munkáltatói jogokat gyakorló, munkavállalók 

Adatkezelés időtartama: 

- Hozzájárulás visszavonásáig 

Adattárolás helye, védelem módja: 

- elektronikus: 

o Online felhőalapú rendszerben 

o Jelszóval védve 

- fizikai: 

o Elkülönített mappában 
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o Zárt szekrényben 

Kereskedelem, marketing céljából gyűjtött adatok 

 

Adatkezelés célja: Ügyfélszerzés 

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás 

Kezelt adattípusa: 

- Ügyfél név 

- Telefonszám 

Kezelt adat forrása: 

- Leendő ügyfél 

Továbbadás: 

- Nincs 

Hozzáférők köre: 

- Munkáltatói jogokat gyakorló, munkavállalók 

Adatkezelés időtartama: 

- Hozzájárulás visszavonásáig 

Adattárolás helye, védelem módja: 

- elektronikus: 

o Online felhőalapú rendszerben 

o Jelszóval védve 

- fizikai: 

o Elkülönített mappában 

o Zárt szekrényben 

Hírlevél küldése 

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul. 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről 

rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik. 

A kezelt adatok köre és célja: 

név azonosítás (jogszabály szerint kötelező adat) 

e-mail cím hírlevél kiküldése (jogszabály szerint kötelező adat) 

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott 

tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások 

változásáról, elmaradásáról. 

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az e-mail címre 

küldött lemondási kérelem útján. 

Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után 

megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást 

Adatkezelő törli az adatállományból. 

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad. 
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Munkavállalói toborzás céljából gyűjtött adatok 

 

Adatkezelés célja: Munkavállalói toborzás 

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás 

Kezelt adattípusa: 

- Név 

- Telefonszám 

- e-mailcím 

- Önéletrajz 

- Korábbi referenciák 

Kezelt adat forrása: 

- Leendő munkavállaló 

Továbbadás: 

- Nincs 

Hozzáférők köre: 

- Munkáltatói jogokat gyakorló, munkavállalók 

Adatkezelés időtartama: 

- Hozzájárulás visszavonásáig 

Adattárolás helye, védelem módja: 

- elektronikus: 

o Online felhőalapú rendszerben 

o Jelszóval védve 

- fizikai: 

o Elkülönített mappában 

o Zárt szekrényben 

 

Társadalmi felelősség vállalás projekthez köthetően gyűjtött adatok 
 

Adatkezelés célja: Társadalmi felelősség vállalás projekt megvalósítása 

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás 

Kezelt adattípusa: 

- Programban résztvevő diák: 

o Név 

o Telefonszám 

o e-mailcím 

o Önéletrajz 

o Motivációs levél 

o Születési adatok 

o Oktatási intézmény 

o Fényképek 

- Programban részt vevő mentor: 
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o Név 

o Telefonszám 

o e-mailcím 

Kezelt adat forrása: 

- Programban résztvevő diák 

- Programban résztvevő mentor 

Továbbadás: 

- Programot támogató szerződéses partnerek számára kérés esetén 

Hozzáférők köre: 

- Munkáltatói jogokat gyakorló, munkavállalók 

Adatkezelés időtartama: 

- Hozzájárulás visszavonásáig 

Adattárolás helye, védelem módja: 

- elektronikus: 

o Online felhőalapú rendszerben 

o Jelszóval védve 

Süti kezelés 

 

A Társaság weboldalain tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró információcsomagot, amelyet 

a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított 

kérés alkalmával - küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg 

azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat 

automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.  

 

Társaság által kezelt weboldalak: 

- www.invendor.hu 

- http://www.cee-fintech.com/  

- http://uschool.hu/  

- http://ebit.hu/  

Az ügyfél jogai  

 

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Társaság által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. 

Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.  

 

Társaság az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. 

Társaság a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.  

 

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:  

 

http://www.invendor.hu/
http://www.cee-fintech.com/
http://uschool.hu/
http://ebit.hu/
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Levelezési cím: Invendor Holding Kft.,  

Levelzési cím: 1052 Budapest, Semmelweis utca 7. III. em. 11. 

E-mail: info@invendor.hu  

 

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Társaság munkatársához 

fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.  

 

Felügyeleti szerv elérhetősége: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

www: http://www.naih.hu  

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 

 

Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Egyes 

adatait az Ügyfél a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Társaság a kérelem beérkezésétől 

számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés 

nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Társaság 

a szükséges időtartamig megőrzi.  

 

Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is.  

 

Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, 

vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Társaság jogosult az Ügyféllel szembeni 

kártérítés érvényesítésére. A Társaság ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró 

hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.  

 

Egyéb rendelkezések  

 

Társaság rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a 

felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások 

igénybevételekor keletkező adatokkal.  

 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra 

kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, 

illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.  

 

Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai 

intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg 

mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan 

felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, 

mailto:info@invendor.hu
http://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek 

teljesítésére.  

 

Társaság fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan 

módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló 

magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat. 

 

 

 

Kelt. Budapest, 2018.05.24. 

 

         

 

 

 

Imre Zsombor 

Ügyvezető 


