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Adatkezelési és Adatvédelmi tájékoztató

BEVEZETÉS
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 szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő
megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és
könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa,
továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk
eleget.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE
Név: Ampro Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 2500-Esztergom, Batthyány Lajos út 17.
Belső adatvédelmi felelős: Kiss Krisztián
Elérhetősége: +36 70 317 8185
e-mail: kisskrisztian72@gmail.com
http://ampro.hu

1

Ampro Invest
Korlátolt felelősségű társaság

Esztergom
Batthyány Lajos út 17.

Adatkezelési és Adatvédelmi tájékoztató
Adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
Elsődleges adatkezelési cél a társaság és ügyfelei közötti szerződés teljesítése, érintett és
harmadik fél közötti szerződés létrejöttének elősegítése, a cég számára számára jogszabályok
és hatóságok által előírt nyilvántartási és adatközlési kötelezettség teljesítése.
Másodlagos adatkezelési cél a társaság működési hatékonyságának javítása az archivált adatok
utólagos elemzése által.
Személyes adatok kezelésének jogcíme elsősorban érintett önkéntes hozzájárulása. Ezen
túlmenően jogszabályi előírás, szerződés teljesítése.
A személyes adatok kezelésének időtartam a jogcímek fennállásának időtartama. Ezen
időtartamon túl érintett kérésére töröljük az érintett adatait.
A kezelt adatok fajtái, az adatkezelés célja, a hozzáférésre jogosultak
•

Adatkezelés célja: Szerződés előkészítse, elemzés elkészítése, tájékoztatás
o Név
o Telefon szám
o E-mail cím
o Lakcím / Értesítési cím
o Születési ideje, helye

Kezelt adatokhoz hozzáféréssel rendelkeznek
•

Ampro Invest Kft. adminisztrációs feladatokkal megbízott munkatársai

•

Ampro Invest Kft. pénzügyi, számviteli szolgáltatói

•

Szerződött adatfeldolgozók

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, a szabálysértési
hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása
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Adatkezelési és Adatvédelmi tájékoztató
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre
bocsátása miatt megkeresheti az adatkezelőt. Ampro Invest Kft. a hatóságok részére amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit
és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül
szükséges.

Kezelt adatok továbbítása
•

Érintett kérelmére Társsággal szerződött pénzügyi szolgáltatók felé

•

Ampro Invest Kft mindenkori szerződött könyvelője

Érintettek jogai
Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről,
kérheti adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

Az érintett jogosult arra, hogy az adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja.
Az érintett panasszal élhet telefonos, elektronikus elérhetőségeinken valamint személyesen
ügyfélszolgálatunkon.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
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