Adatkezelési tájékoztató
Az Európai Uniós adatvédelmi szabályok értelmében, melyeket a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
szóló uniós rendelet (általános adatvédelmi rendelet) rögzít, egy vállalkozás vagy szervezet akkor
gyűjtheti be és használhatja fel az Ön személyes adatait, ha:
-

-

szerződést kötött Önnel – például áruk vagy szolgáltatások értékesítéséről (például ha Ön az
interneten vásárol valamit) vagy munkaviszony létesítéséről (munkaszerződés);
ezzel jogi kötelezettségének tesz eleget – tehát ha az adatkezelés jogi előíráson alapszik. Ez a
helyzet akkor, ha például az Ön munkáltatója társadalombiztosítási célból közli az illetékes
szervekkel, mennyi az Ön havi fizetése;
a személyes adatok kezelése az Ön elemi érdekeit szolgálja – például ha az életének
védelmében van szükség az adatkezelésre;
közérdekű feladatok ellátásához van erre szüksége – ezalatt elsősorban közintézmények, pl.
iskolák, kórházak, önkormányzatok stb. közigazgatási jellegű feladatai értendők;
ez az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges – például ha egy bank
felhasználja az Ön személyes adatait, hogy megállapíthassa, jogosult-e Ön magasabb
kamatozású megtakarítási számlát nyitni.

Minden más esetben a vállalatnak vagy szervezetnek az Ön előzetes hozzájárulását kell kérnie
személyes adatainak gyűjtéséhez vagy újrafelhasználásához. (forrás: https://europa.eu)
Az IntelliCode Kft. elkötelezett mind az üzleti, mind a személyes adatok biztonságos kezelésében,
tárolásában és esetleges adatfeldolgozókhoz történő továbbításában. Az alábbiakban részletesen
tájékoztatjuk Önt, mint potenciális vagy meglévő partnerünket, személyes adatainak kezeléséről,
védelméről és ezen adatokkal kapcsolatos jogainak gyakorlásáról.

Az adatkezelő megnevezése
Cég neve: IntelliCode Informatikai Kft.
Cég rövid neve: IntelliCode Kft.
Cég képviselői: Kostenszki István, Kostenszki Melinda
Cégjegyzékszám: 05-09-025451
Adószám: 13308786-2-05

Székhely címe: 3586 Sajóörös, Bocskai út 22.
Telefon: +36 70 366 7603
Email: adatkezeles@intellicode.hu
Honlap: www.intellicode.hu

Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
Potenciális ügyfelek esetében
Potenciális ügyfélnek tekintünk minden olyan magánszemélyt, vagy cégképviselőt, aki az IntelliCode
Kft.-t elektronikus, postai, vagy telefonos úton megkeresi valamely termékének vagy szolgáltatásának
igénybevételével, vagy új termék/szolgáltatás fejlesztésével kapcsolatban.
A kezelt
típusa

adatok

Kapcsolattartó(k)
neve, emailcíme,
telefonszáma,
munkaköre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az
adatkezelés
időtartama

ügyfél általi
kapcsolatfelvétel
rögzítése

jogos érdek érvényesítése
(potenciális ügyfél számára
küldendő ajánlat, igényekkel
kapcsolatos egyeztetés érdekében)

amennyiben nem
jön létre
szerződés:
tárgyévet követő 5
év

Szerződéses partnerek esetében
Szerződéses partnernek tekintjük a megbízási/vállalkozási/egyéb szerződést aláíró ügyfelet és a
megrendelést aláíró ügyfelet (emailben vagy papíralapon történő megrendelés esetében is).
A kezelt
típusa

adatok

Az adatkezelés célja

Kapcsolattartó(k)
neve, emailcíme,
telefonszáma,
munkaköre

szerződéskötés,
megrendelés,
számlázás,
egyeztetések az
ügylettel kapcsolatban

Magánszemély
esetén lakcím is

szerződéskötés,
megrendelés,
számlázás

Az adatkezelés jogalapja
jogos érdek érvényesítése (az ügyfél
számára küldendő
szerződéstervezettel,
megrendelésformátummal,
igényekkel kapcsolatos egyeztetés
érdekében), illetve jogszabályi
kötelezettség
jogi kötelezettség teljesítése (2007.
évi CXXVII. törvény 169. § a számla
adattartalmáról)

Az
adatkezelés
időtartama

jogszabályban
előírt határidőig

jogszabályban
előírt határidőig

Szoftvereink használatával kapcsolatos adatkezelés
A kezelt adatok
típusa

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés
időtartama

Felhasználók neve,
emailcíme

szoftverhasználati
jogosultságok
beállítása, felhasználó-

jogos érdek érvényesítése (a
nyilvántartás a felhasználó-szám
alapján történő számlázás miatt
szükséges)

jogszabályban
előírt határidőig

szám alapján történő
számlázás

Hírlevélre feliratkozó adatainak kezelése
A kezelt adatok
típusa
Felhasználók neve,
emailcíme

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés
időtartama

rendszeres
időközönként
hírlevelek küldése

hozzájárulás (a hírlevélre történő
feliratkozással a felhasználó
hozzájárul a hírlevelek általa
megadott emailcímre történő
küldéséhez)

a felhasználó
leiratkozásáig

Cookie-k útján gyűjtött adatok kezelése
A cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a felhasználó eszközére
küldünk szerverünkről. A cookie lehetővé teszi, hogy a honlapfelhasználók igényeit, a honlappal
kapcsolatos viselkedését megismerjük, azok alapján a honlapot továbbfejlesszük, a honlap
látogatásokról anonim statisztikákat készítsünk, és a felhasználóknak célzott reklámüzenetet küldjünk.
Honlapjainkon a cookiek-hoz fajtájuk szerinti csoportosításban adhatja meg a Felhasználó a
hozzájárulását.

Általános információk a honlapjainkon alkalmazott cookie-król
a) A honlap működéséhez feltétlenül szükséges cookiek: ezek nélkül a honlap egyáltalán nem, vagy
nem rendeltetésszerűen működik, ezen cookie-k szükségesek a honlap futtatásához. Amennyiben
ezeket a cookie-kat a felhasználó blokkolja a böngészőjében, a honlap nem működik megfelelően.
A honlap működéséhez feltétlenül szükséges cookie-kat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti
jogos érdek alapján kezeljük.
b) Analitikai és statisztikai célú cookie-k: ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy mérjük a látogatói
forgalmat és adatokat kezeljen adatbázisokban. Segítenek abban is, hogy megértsük, mely aloldalaink,
termékeink, szolgáltatásaink népszerűbbek, mint mások. Ezeket a cookie-kat a Felhasználó
blokkolhatja böngészőjében. Ezen cookie-k által gyűjtött adatokat a honlap optimalizálására, és
szolgáltatásaink továbbfejlesztésére használjuk.
Az analitikai és statisztikai célú cookie-kat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás
alapján kezeljük. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a felhasználó bármikor visszavonhatja
hozzájárulását a böngésző beállításaiban, ebben az esetben az adott cookie-t nem alkalmazzuk és azzal
adatgyűjtést, adatkezelést a továbbiakban nem végzünk.
c) Marketing és remarketing célú cookie-k: ezek a cookie-k általában marketing, reklám és hirdetési
tevékenységek miatt kerülnek beállításra abból a célból, hogy a felhasználók érdeklődési körét
monitorozzák, majd ennek megfelelően tudnak releváns hirdetéseket megjeleníteni a honlapon. Ezen
cookie-k által gyűjtött adatok kerülnek felhasználásra a felhasználók profilozásához. Amennyiben a
felhasználó nem engedélyezi ezeket a cookie-kat, a jövőben nem kap célzott hirdetéseket. Ezeknek a
cookie-knak az alkalmazásával gyűjtött adatok kezelésének a célja a közvetlen üzletszerzési célú

szegmentálás targetált reklámok közzétételére. Ezen túlmenően annak érdekében, hogy a felhasználók
csak olyan hirdetéseket kapjanak, amelyek érdeklődési körüknek megfelelnek, és amelyek számukra
relevánsak, az automatikusan gyűjtött adatokat a felhasználók, reklám címzettek szegmentálására,
csoportokba sorolására használjuk.
Az automatikusan gyűjtött adatok alapján nem történik automatizált döntéshozatal. A fenti
adatkezelés az érintettekre joghatással nincsen.
A marketing és remarketing célú cookie-kat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás
alapján kezeljük. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a felhasználó bármikor visszavonhatja
hozzájárulását a böngésző beállításaiban, ebben az esetben az adott cookie-t nem alkalmazzuk és azzal
adatgyűjtést, adatkezelést a továbbiakban nem végzünk.
Cookie
Cookie célja
típusa
Cookiebot
Listamester
Google
Látogatottsági statisztikák generálása,
Analytics
honlap továbbfejlesztése
Ha szeretné kikapcsolni a Google
Analytics nyomkövetését honlapjaink
látogatása során, akkor a következő
linkról letöltheti a nyomkövetést
megakadályozó bővítményt:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Facebook
Pixel
és
Custom
Audience

statisztikák generálása a
facebook.com oldalról érkező
látogatókra vonatkozóan
Meta Platforms Ireland Ltd. által
nyújtott remarketing szolgáltatások
használata, targetált, szegmentált
reklám megjelenítésére a
facebook.com-on
A Facebookon a Felhasználó a fiókjába
belépve a Facebook Ads Settings-ben
tekintheti meg ezen cookiekat, és ott
állíthatja be, illetve módosíthatja
preferenciáit is a cookiek-kal
kapcsolatban.

Gyűjtött adatok

A cookie-k anonim információkat gyűjtenek a
weboldal látogatóinak számáról, a
megtekintett oldaalkról. Az IP címet
anonimizáljuk.
További információk:
http://www.google.com/policies/privacy/
A Facebook pixelek cookiekat helyeznek el a
honlapot böngésző eszközön, amelyek célja
megfelelő hirdetési közönség összeállítása,
eszközök közötti konverziók mérése, hirdetések
célzása, optimalizálása, személyre szabott
reklámok, hirdetések megjelenítése, valamint
riportok készítése, kimutatások készítése a
honlapról.
További információk:
https://www.facebook.com/policies/cookies/

A leggyakrabban használt böngészők esetében a cookie-k kezelésére vonatkozó menüpontok:
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsingdata-and-privacymicrosoft-privacy

A honlapjainkon alkalmazott cookie-k
Cookie neve

Cookie célja, gyűjtött adatok köre

_fbp

Facebook által használt cookie, melynek célja a
felhasználó és a böngésző azonosítása. a
felhasználó által generált webes forgalmi
statisztikához kapcsolódik, melyet a Facebook
profilhoz rendel.
Google Analytics egyedi azonosító, mely a
felhasználó által generált webes forgalmi
statisztikához kapcsolódik
Google Tag Manager egyedi azonosító, mely a
felhasználó által generált webes forgalmi
statisztikához kapcsolódik
Google Analytics egyedi azonosító, mely a
felhasználó által generált webes forgalmi
statisztikához kapcsolódik
a GDPR kezelő plugin által létrehozott cookie,
amely az adott böngészőben elfogadott
engedélyeket tárolja

_ga és
_ga_<container-id>
_gat

_gid

CookieConsent

Adatkezelés Saját vagy 3.
időtartama fél cookie-ja?
3 hónap
3. fél

2 év

3. fél

1 perc

3. fél

24 óra

3. fél

1 év

3. fél

Az IntelliCode Kft. honlapjai
intellicode.hu
fishingboat.hu
intellicloud.hu
counterbee.hu / counterbee.com

Közösségi média oldalakon kezelt adatok
A felhasználókkal való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és elköteleződés érdekében közösségi
oldalakat működtetünk 3. fél által üzemeltetett platformokon. A jelenlegi joggyakorlat alapján a GDPR
26. cikke értelmében megosztott felelősséggel tartozunk az adott közösségi oldal üzemeltetőjével. A
GDPR szerint a személyes adatoknak az adott közösségi oldalon történő feldolgozásáért elsődlegesen
az adott közösségi oldal szolgáltatója tartozik felelősséggel. Az érintettek jogainak érvényesítése
esetén megállapítjuk, hogy ezeket leginkább éppen a közösségi oldalakon kell érvényesíteni.
Üzemeltetőként mi nem hozunk döntést a közösségi oldalon történő adatfeldolgozás tekintetében.
Csak az adott szolgáltató fér hozzá a felhasználó adataihoz, ezért csak ő tud közvetlenül intézkedéseket
végrehajtani.
A felhasználói adatokat a közösségi oldalakon reklám és piackutatás céljából lehet feldolgozni. Többek
között a felhasználók különféle érdekei alapján saját felhasználói profilokat lehet létrehozni. A
felhasználói profilokat később például célzott hirdetések elhelyezésére lehet felhasználni a közösségi
médián belül és kívül. A közösségi média cookie-kat is használ erre a célra, amelyekben a felhasználói

magatartást és a felhasználók érdeklődési körét tárolják. Ezenkívül ezek a felhasználói profilok
adatokat is tartalmazhatnak a felhasználókról, mint az adott közösségi média tagjairól, amennyiben be
vannak jelentkezve.
Az adott adatfeldolgozás, valamint az ellenvetés vagy visszavonás lehetőségeinek részletes leírását az
adott közösségi oldal adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza.
Bizonyos körülmények között az egyes közösségi oldalak esetében a felhasználói adatokat az Európai
Unión kívül dolgozzák fel. Az adatvédelmi pajzs alapján tanúsított amerikai szolgáltatókkal
kapcsolatban a szolgáltatók vállalják, hogy betartják az Európai Unió adatvédelmi előírásait, különös
tekintettel a GDPR-ra. Az adatoknak az USA-ba történő továbbítása a GDPR 45. cikke szerint az aktív
adatvédelmi pajzsra vonatkozó tanúsítvánnyal megengedett.

Közösségi média oldalaink szolgáltatói
Facebook, Instagram
Szolgáltató: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2,
Írország
Honlap: www.facebook.com
Kiegészítő információk:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
Adatvédelmi pajzs:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Megosztott felelősség: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

LinkedIn
Szolgáltató: LinkedIn Ireland, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írország
Honlap: www.linkedin.com
Kiegészítő információk: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Adatvédelmi pajzs:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Pinterest
Szolgáltató: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, 94301 Kalifornia, USA
Honlap: www.pinterest.com
Kiegészítő információk: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

YouTube
Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország
Honlap: www.google.com
Kiegészítő infomációk: https://policies.google.com/privacy
Adatvédelmi pajzs:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

A személyes adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az Ön személyes adataihoz cégünk menedzsmentje, az irattározó kollégák, továbbá az adott területen
dolgozó, a kapcsolattartást Önnel személyesen vagy elektronikusan végző kollégák, valamint a
számlázást végző kollégák jogosultak hozzáférni. Cégünk minden munkavállalója esetében a
munkaszerződés tartalmazza a titoktartási kötelezettségre vonatkozó megállapodást.
Amennyiben azt jogszabályi kötelezettség írja elő, úgy adatait a jogszabályban meghatározott módon
továbbíthatjuk. Adatfeldolgozóink esetében az adattovábbítás jogszabályi kötelezettség teljesítése
érdekében, illetve az Ön hozzájárulása alapján történhet.
Hatósági megkeresések, ellenőrzések (pl. bíróság, NAV, NAIH, stb.) kapcsán előfordulhat, hogy a
megkereső hatóság részére be kell mutatnunk olyan iratokat, dokumentumokat, amelyek az Ön
személyes adatait tartalmazzák. Adatszolgáltatási kötelezettségünket ezekben az esetekben
teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának teljesítéséhez szükséges elengedhetetlen személyes
adat tartalommal.

Adatfeldolgozóink
Könyvelés
Tiszaújvárosi Könyvelőiroda Kft.: Virág Katalin
3580 Tiszaújváros, Egressy Béni utca 8.
Adatfeldolgozásra átadott személyes adatok: szerződésekben, megrendeléseken, számlákon szereplő
adatok

Humán ügyvitel, számvitel
Alfa-Humán Kft.: Bárócz Katalin
3580 Tiszaújváros, Szent István út 13.
Adatfeldolgozásra átadott személyes adatok: szerződésekben, megrendeléseken, számlákon,
munkaügyi nyilvántartásokon szereplő adatok

Tárhelyszolgáltatás, email-szolgáltatás
Molehand Kft.
1162 Budapest, Viola utca 4.
Tárolt személyes adatok: üzleti emailekben szereplő személyes adatok, IntelliCode Kft. által nyújtott
online vagy felhőszolgáltatás esetében az üzleti partnerek által a szolgáltatásba rögzített felhasználói
adatok

Közösségi média, statisztika és reklámcélú adatgyűjtés
A Meta Platforms, Inc. és a a Google LLC is szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti
megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek
alapján felállított USA - EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül
Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az
érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján
megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

Google Llc.
USA - Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043
Tárolt személyes adatok: profilalkotáshoz, hirdetéshez, analitikai és mérési szolgáltatáshoz,
viselkedésalapú reklám megjelenítéséhez szükséges adatok a felhasználó eszközeiről, anonimizálva.

Meta Platforms, Inc.
USA - 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025
Tárolt személyes adatok: profilalkotáshoz, hirdetéshez, analitikai és mérési szolgáltatáshoz,
viselkedésalapú reklám megjelenítéséhez szükséges adatok a felhasználó eszközeiről, az IntelliCode
Kft. számára anonimizálva.

Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
Tárolt személyes adatok: hírlevélfeliratkozáskor megadott név és emailcím.

A személyes adatok védelmére hozott biztonsági intézkedések
A 3. felek által gyűjtött adatok biztonságáról az érintett 3. fél gondoskodik.
Az IntelliCode Kft. által mind az elektronikusan, mind a papír alapon őrzött adatok tárolása cégünk
székhelyén történik. Az épületbe való bejutás csak kulccsal rendelkező munkatársaink számára
biztosított.
A papír alapú dokumentumok megőrzési helye cégünk irattára. Az elektronikusan tárolt adatok cégünk
szerverén, illetve munkavállalóink számítógépén (pl. elektronikus levelezés) találhatóak. Emailszolgáltatónk szerveréről a beállított paramétereknek megfelelően a felhasználók gépére már letöltött
emailek adott időtartam után törlésre kerülnek.

A számítógépek, illetve a szerver használata csak a felhasználói adatok ismeretében lehetséges. Ezen
felhasználói adatokat csak az adott felhasználó, illetve a rendszergazda ismeri. A munkatársaink által
használt számítógépek vírusvédelemmel vannak ellátva.
Céges mobiltelefonjaink mindegyike jelszóval / PIN kóddal védett a jogosulatlan használat elkerülése
érdekében.
Az elektronikusan tárolt adatok sérülésének, megsemmisülésének elkerülésére a szerveren tárolt
adatokról rendszeres biztonsági mentés készül.

Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az Ön személyes adataival kapcsolatos adatkezelés vonatkozásában Önt az alábbi jogok és
jogérvényesítési lehetőségek illetik meg.

Hozzáférési jog
Önnek joga van visszajelzést kérni tőlünk arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban vane, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról és időtartamáról, a
személyes adatok kategóriáiról, az adatkezelésben érintettekről, valamint az adatfeldolgozókról. Ezt a
célt szolgálja jelen tájékoztatónk is.
Ön kérheti továbbá, hogy a cégünk által Önről tárolt személyes adatokról cégünk másolatot készítsen,
és azt maximum 30 naptári napon belül az Ön rendelkezésére bocsátsa elektronikus vagy papír alapon.

Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy a cégünk által pontatlanul tárolt személyes adatainak helyesbítését kérje. Az
adatok javítását cégünk maximum 15 naptári napon belül elvégzi.
Cégünk minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a
személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel. Az Ön kérésére cégünk tájékoztatja Önt e címzettekről.

Törléshez való jog
Amennyiben azt jogszabályi kötelezettségeink, illetve jogos érdekeink lehetővé teszik, úgy Ön jogosult
arra, hogy kérésére cégünk indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes
adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon
kezeltük;
b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
e) a személyes adatokat a cégünkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell;
Ha cégünk valamely jogalapnak megfelelően nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fenti
okok valamelyike miatt törölni köteles, úgy az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatkezelőket / adatfeldolgozókat, hogy Ön
kérelmezte tőlünk a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok
másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Cégünk minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes
adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az
Ön kérésére cégünk tájékoztatja Önt e címzettekről.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést az alábbi esetekben:
-

ha Ön vitatja az Önről tárolt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás a
személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig áll fenn;
ha az adatkezelés jogellenes, de törlés helyett Ön az adatfelhasználás korlátozását kéri;
ha cégünknek már nincs szüksége az Ön személyes adataira, de Ön igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy cégünk jogos indokai elsőbbséget élvezneke az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével
csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Cégünk minden olyan címzettet tájékoztat az adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a
személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel. Az Ön kérésére cégünk tájékoztatja Önt e címzettekről.

Adathordozhatósághoz való jog
Tekintettel arra, hogy a cégünk által végzett adatkezelés nem hozzájáruláson alapul, és az adatkezelés
nem automatizált módon történik, az adathordozhatósághoz való jogot nem kötelezettségünk
biztosítani.

Tiltakozáshoz való jog
Önnek joga van tiltakozni az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban azokban az esetekben,
ha az adatkezelés cégünk jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ezekben az esetekben cégünk
a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatallal és profilalkotással kapcsolatos jogok
Cégünk nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.

Adatvédelmi incidens
Az IntelliCode Kft. kötelezi magát arra, hogy ügyfelei, potenciális üzleti partnerei személyes adatait
még részben sem hozza nyilvánosságra, vagy teszi a nyilvánosság, illetőleg harmadik személyek
számára hozzáférhetővé. Az IntelliCode Kft. minden észszerűen elvárható intézkedést megtesz abból a
célból, hogy a személyes adatok ne kerülhessenek a nyilvánosság, valamint harmadik személyek
tudomására. Az IntelliCode Kft. ugyanakkor nem garantálja, hogy az alkalmazásainak használata során
megjelenített személyes információk kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott
módokon kerülnek kezelésre, mivel rajta kívül álló okokból harmadik személyek képesek lehetnek arra,
hogy jogellenesen információkat fürkésszenek ki. Hasonlóképpen az IntelliCode Kft. nem tehető
felelőssé azért, ha a személyes adatokat maga az ügyfél teszi direkt vagy indirekt módon elérhetővé pl. bejelentkezéshez szükséges felhasználónév vagy jelszó nem megfelelő kezeléséből adódóan harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.
Amennyiben a cégünk által meghozott intézkedések és védelem ellenére bármely személyes adat
harmadik fél számára illegálisan a birtokába jut, és ezt cégünk észleli, vagy tudomására jut, úgy ezen
adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután,
hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az illetékes felügyeleti hatóságnak
(lásd lentebb), kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira
és szabadságaira nézve, cégünk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintette(ke)t az
adatvédelmi incidensről.
Az adatvédelmi incidensekről az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése,
valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartás az alábbi adatokat
tartalmazza:
-

az érintett személyes adatok köre;
az érintettek köre és száma;
az adatvédelmi incidens időpontja;
az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrizzük
meg.

Felügyeleti hatóság
Amennyiben cégünk adatkezelésével kapcsolatban bármilyen észrevétele, panasza van, úgy kérjük
vegye fel velünk a kapcsolatot az adatkezeles@intellicode.hu elektronikus elérhetőségünkön!

Amennyiben az észrevételt, panaszt nem sikerül az Ön által elvárt eredményességgel kezelnünk, úgy a
felügyeleti hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu

