
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT – ÜGYFELEK RÉSZÉRE - 

A Fólia-Szabó Kft.  (a továbbiakban: Adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő az Ön részéről  a Társaság,mint 

vállalkozás által nyújtott szolgáltatás igénybevételével, a Társaság által forgalmazott termékek 

megrendelésével vagy megvásárlásával vagy az azokkal kapcsolatos ajánlatkéréssel egyidejűleg 

megadott személyes adatait a vállalkozási/adásvételi szerződés létrejöttével, teljesítésével 

összefüggésben kezeli figyelemmel arra, hogy  teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendeletében (a továbbiakban: GDPR)  foglaltaknak.  

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok 

szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, 

figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szól. 

Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei: 

Név / cégnév: Fólia-Szabó Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Venyige utca 2. 

Adatkezelő képviselője:  Szabó Attila László ügyvezető 

Adószám: 24941080-2-08 

Telefonszám: + 36 30 377 62 52 

E-mail cím:  info@szabofolia.com 

Az adatkezelési tájékoztató 

elérhetősége: 

A Társaság székhelyén, telephelyén kifüggesztve 

papíralapon illetve a Társaság honlapján/weboldalán 

(check-box). 

 

Az adatkezelés célja:  

1. Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatkéréssel összefüggő ajánlat elkészítése a potenciális 

ügyfelekkel vagy vásárlókkal történő szerződéskötés céljából. 

2. Szerződés teljesítése és az azzal összefüggő feladatok elvégzése. 

3. marketing célú adatbázis létrehozása illetve marketing célú hírlevélküldés. 

A személyes adat szolgáltatása az ajánlat elkészítésének és a vállalkozási/adásvételi szerződés 

megkötésének előfeltétele, amennyiben Ön ajánlatot kér vagy vagy megrendeli, megvásárolja a 

Társaság által forgalmazott terméket szükségünk van személyes adataira az Önnel létrejövő szerződés 

megkötése, teljesítése céljából. Megrendelésének teljesítése érdekében szükségünk van az Ön 

elérhetőségi adataira, a számlázáshoz, az azonosításhoz szükségünk van az Ön személyes adataira. 

Mindezekre tekintettel Ön köteles az ezzel összefüggő személyes adatait megadni, az adatszolgáltatás 

elmaradása esetén ajánlatot adni, szerződést kötni nem tudunk. 

Az adatkezelés jogalapja:  



A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, 

amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges. 

 

A kezelt személyes adatok fajtái:   

Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatkérés: ajánlatkérő neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, 

valamint az ajánlat tartalma. 

Szerződések teljesítése: Megrendelő/Vásárló neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a termék száma, 

rendelésazonosító, a termék értéke, a választott fizetési és szállítási mód adatai, a vételár vagy 

szolgáltatás értékének összege, számlázási név és cím, fénykép, vélemény az adatkezelő szolgáltatásáról, 

valamint a szerződéssel összefüggésben a vállalkozás részére önkéntesen megadott további 

információk, továbbá esetlegesen a megrendeléshez fűzött megjegyzésben foglalt egyéb adatok. 

Szolgáltatás vagy termék díjának kifizetése - vezeték- és keresztnév, adóazonosító jel, megrendelés 

azonosító, termék és szolgáltatás adatai, átutalás ideje. 

Az adattárolás határideje: a szerződés teljesítésétől számított általános polgári elévülési idő szerinti 5 év. 

Címzettek, adattovábbítás, adatfeldolgozók: a könyvelő társaságnak (Book-Hunter Bt., 9200 
Mosonmagyaróvár, Tündérfátyol u. 4.), a számlavezető banknak, az online fizetési vagy számlázási 
rendszert üzemeltető társaságnak, a NAV-nak, szükség esetén jogi képviselőnek, illetékes bíróságnak, 
MOKK-nak (fizetési meghagyás esetén), bírósági végrehajtónak. 

Jogérvényesítési lehetőségek: Ön a GDPR. 12-22. cikkben, valamint a Társaság Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzatában foglaltak szerint jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő 

tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes 

tájékozódáshoz való jog),  kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat 

az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog), kérelmére személyes 

adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog), kérelmére 

személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való 

jog), kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog), tiltakozzon 

a személyes adatok kezelése ellen és éljen az adathordozhatóság jogával. 

 

A jogérvényesítési lehetőség kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott 

elérhetőségi lehetőségeken. 

Az érintett személy élhet továbbá a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával az 

alábbi elérhetőségen: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
Telefon:  
+36 (30) 683-5969 
+36 (30) 549-6838 
+36 (1) 391 1400 
Fax: +36 (1) 391-1410E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Weboldal: naih.hu   

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

