Adatvédelmi tájékoztató

Az Ön által látogatott www.kozma-iroda.hu internetes oldalt (a továbbiakban: honlap) a Kozma és
Társa Kft. (2536 Nyergesújfalu, Akácfa utca 8.) a továbbiakban: (Szolgáltató) üzemelteti és
szolgáltatja.
A honlapon a Szolgáltató könyvelési, bérszámfejtési szolgáltatást hirdet. A szolgáltatás igénybe
vételére vonatkozó ajánlatkérés során a honlap látogatója (a továbbiakban: Felhasználó) adatainak
megadása szükséges. A fentiek, illetve a honlapon történő regisztrációs lehetőség miatt Szolgáltató
az alábbi adatvédelmi tájékoztatást adja.
Szolgáltató az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve az
alábbiak szerint kezeli.
A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói személyes adatainak védelme mellett, kiemelten fontosnak
tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes
adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést,
amely az adatok biztonságát garantálja.
A honlapon a regisztráció, az ajánlatkérés, a személyes adatok, vagy bármilyen egyéb adat megadása
minden esetben önkéntes. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy leendő ügyfelei pénzügyi
és jogi helyzetét megvizsgálja, és döntsön arról, hogy szerződést köt-e velük.
Az ajánlatkéréssel, vagy bármilyen adat megadásával Felhasználó a jelen adatvédelmi szabályzatot
elfogadja, valamint hozzájárul, hogy az általa megadott személyes adatait Szolgáltató a jelen
szabályzatban rögzítettek szerint a szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig
nyilvántartsa, kezelje és felhasználja.
A Felhasználó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy az ajánlatkérést önkéntesen és megfelelő
tájékoztatás birtokában hajtotta végre. Szolgáltatónak nem áll módjában a közölt adatok
valódiságának ellenőrzése, illetve annak ellenőrzése, hogy azokat valóban az adatokban szereplő
személy szolgáltatta-e ki. A Szolgáltató az ilyen jellegű esetleges visszaélésekért, illetve az azokból
eredő bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen károkért nem vállal felelősséget.
Az adatkezelés célja: a Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat abból a célból kezeli, hogy
Felhasználó részére az általa megadott paraméterek figyelembevételével egyedi ajánlatot tudjon
nyújtani.
Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§.(1) a.) pontja alapján, illetve az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker.tv.) 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: a Felhasználó vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma,
vállalkozásának főbb adatai.
Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató az adatokat 5 évig őrzi.
Az adatokhoz való hozzáférés: kezelt személyes adatokhoz a Felhasználón kívül, kizárólag a
Szolgáltató munkatársai férhetnek hozzá.

Felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony működésének
érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Az összekapcsolt
adatokat Szolgáltató harmadik személy részére semmilyen formában nem szolgáltatja ki, azok
kizárólag a Szolgáltató munkatársai számára, illetve a Felhasználó, személyes oldalán, bejelentkezés
után hozzáférhetőek. Szolgáltató a Felhasználó egyedi elérésére alkalmas adatait kizárólag belső
felhasználás és kapcsolattartás céljából veszi igénybe. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott
adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a
Felhasználót tájékoztatni köteles, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget
biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.
A felhasználó nem járul hozzá személyes adatai nyilvánossá, vagy harmadik személy részére
hozzáférhetővé tételéhez.
Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet Szolgáltatótól.
Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a regisztráció
törlését jelenti, Felhasználó adatai Szolgáltató adatbázisából törlésre kerülnek.
Hozzájárulás visszavonásához írjon az alábbi e-mail címre: kozma.melinda@kozma-iroda.hu
Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok
tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy más hatóság elrendelte.
Amennyiben az adatvédelmi szabályzatot nem áll módjában teljes körűen elfogadni, vagy azzal
kapcsolatban bármilyen fenntartással él, kérjük, regisztrációját ne véglegesítse.
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