Adatkezelési tájékoztató
Az X-Prompt Kft üdvözli oldalán!

Elkötelezettek vagyunk a személyes adatok védelmében, ezért megfelelve a GDPR
(Európai Általános Adatvédelmi Rendelet) követelményeinek a szükséges legkevesebb
személyes adatot tároljuk az oldalunkat felkeresőkről.

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI:
Amennyiben kérdése, kifogása van az Ön személyes adatainak kezelésével
kapcsolatban, a következő elérhetőségeken kereshet minket:
Adatkezelő neve
X-Prompt Automatizálási Szakértői Kft.
Székhely
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Telefon
+36 1 209 5277
Fax
+36 1 209 5279
E-mail
info@x-prompt.hu
Weboldal
www.x-prompt.hu

ADATVÉDELMI FELÜGYELETI SZERV ELÉRHETŐSÉGEI:
Ha kérdésével, kifogásával kapcsolatban nem sikerült megnyugtató választ adnunk, Ön
az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál tehet bejelentést:
Név
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Cím
1530 Budapest, Pf.: 5
Telefon
+36 (1) 391-1400
E-mail
ugyfelszolgalat@naih.hu

ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FOGALMAK:
Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes
személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor
helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai
feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet,
például az adatok 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 (ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.
Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
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. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.
Érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül
kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről.
Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint
törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást
kaptak

A weboldallal kapcsolatos adatkezelési tevékenységek
Látogatások adatai

Weboldalunk nem tárolja el a látogató böngészőjéből származó sütiket, viszont hálózati
biztonságunk érdekében az oldalra érkező hálózati kéréseket naplófáljokban rögzítjük.
Az adatkezelés célja: az oldal biztonságának fenntartása.
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek.
Az adatkezelés ideje: 3 hónap
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
IP cím
Hálózatra kötött számítógépek azonosítása
Lekérések ideje
Kapcsolódás idejének meghatározása
Elért URL-ek
Tevékenységtípusok azonosítása
Ezen adatokhoz megbízott munkatársaink, valamint hatósági vizsgálat alkalmával a
törvényekben meghatározott személyek, mint harmadik felek férhetnek hozzá.
E-mail kapcsolatfelvétel

Amennyiben Ön az info@x-prompt.hu e-mail címen felveszi a kapcsolatot velünk,
azzal hozzájárul, hogy személyes adatait kizárólag kérésével vagy kifogásaival
kapcsolatban kezeljük.
Az adatkezelés célja: válaszadás, további intézkedések
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás
Az adatkezelés ideje: az intézkedés idejéig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Az e-mailben
A fél azonosítása
megjelenített, vagy
aláírásként megadott
név
E-mail cím
Kapcsolat tartása
A levélben leírt
A válaszadáshoz szükségesek
lényeges tények
Az Ön személyes adataihoz csak a kapcsolattartásban résztvevő munkatársaink,
valamint szükség esetén a felügyeleti hatóság meghatározott megbízottjai, mint
harmadik felek férhetnek hozzá.
Postai levelezés

Ha Ön a papír alapú levélben veszi fel velünk a kapcsolatot, azzal hozzájárul, hogy
személyes adatait kizárólag kérésével vagy kifogásaival kapcsolatban kezeljük.
Az adatkezelés célja: válaszadás, további intézkedések
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás
Az adatkezelés ideje: az intézkedés idejéig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Név
A fél azonosítása
Levélcím
Kapcsolat tartása

A levélben leírt
A válaszadáshoz szükségesek
lényeges tények
Az Ön személyes adataihoz csak a kapcsolattartásban résztvevő munkatársaink,
valamint szükség esetén a felügyeleti hatóság meghatározott megbízottjai, mint
harmadik felek férhetnek hozzá.

Az adatvédelmi tájékoztatót jóváhagyta:
Fürlinger Gyula
cégvezető
Budapest, 2022. április 26.

