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Adatkezelési Tájékoztató

2018. május 25.

A KOKART Gazdasági  és Mérnöki Szolgáltató Betéti Társaság (Címe: 2094 Nagykovácsi,  Pitypang u. 10.,
adószáma: 28384106-2-13, cégjegyzékszáma: 13-06-023475), úgyis mint a www.kokart.hu weblap üzemeltetője
ezúton tájékoztatja az ügyfeleit, partnereit (esetleg hírlevélre feliratkozókat) a továbbiakban együtt: érintetteket
adataiknak  kezeléséről,  az  azok  védelme  érdekében  hozott  szervezési  és  technikai  intézkedésekről,  és  a
jogorvoslati lehetőségekről.

1. Az  adatkezelő:  KOKART  Bt.  képviselője:  Koskovics  Éva,  telefonszám:  30 950  7238,  email:
koskovics.eva@kokart.hu)

2. A szervezet/jogalany tevékenységei, szolgáltatásai:

- üzletviteli tanácsadás, gazdasági tanácsadói tevékenység
- coaching, team és vezetői coaching (tanácsadás)
- műszaki tanácsadás, építési, mérnöki tevékenység, műszaki ellenőri szolgáltatás
- ingatlan üzemeltetés
- lakó- és nem lakóépület építése

3. Az adatkezelés jogalapja: 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 
szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 
RENDELETE 

Az adatkezelőt az adatok kezelésére a következők jogosítják fel:
- Ha lesz, akkor hírlevél esetén önkéntes hozzájárulás és aláírás;
- Alkalmazottak  személyes  adatainak  kezelése  (amilyen  formában  az  egyéb,  munkaügyi,  adózási,

számviteli, mindenkor érvényes jogszabályok ezt megkívánják)
- Alvállalkozók  adatai,  amelyek  a  közös  munka  érdekében  szükségesek,  és  amelyekhez  ők

hozzájárulásukat adják
- Ügyfelek adatainak kezelése esetében az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

A kezelt adatok köre: (név, számlázási adatok, cím, levelezés)

A hozzájáruló nyilatkozat az azonosító adatok feltüntetésével, bármikor, korlátozás nélkül és ingyenesen
visszavonható személyesen vagy postai úton levélben a KOKART Bt. székhelyére, illetve az adatkezelő
email címére benyújtva. A hozzájárulás visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségét. 

4. A kezelt adatok köre : 

Ügyfelek adataival kapcsolatban: tanácsadási tevékenység során az ügyfélről megkapott, a munkához,
annak  elvégzéséhez,  illetve  nyomon  követéséhez,  a  pénzügyi  teljesítéshez  szükséges  információk,
amelyeket csakis az ügyfél, önként, a szerződésteljesítéshez kapcsolódóan bocsáthat rendelkezésre. 
Alvállalkozók esetében  a szerződésben rögzített  adatok a jogszabályoknak megfelelően a megfelelő
érvényességi ideig, számviteli, adózási előírásokhoz alkalmazkodva.

5. Az adatkezelés célja: 
- Ügyfél nyilvántartás esetén: kapcsolattartás, bizonyos adatok, információk rögzítése, amelyre később

szükség lehet a munka folytatásához
- alvállalkozók elérhetőségi, kapcsolattartási adatai esetleges műszaki garanciák érdekében

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1527147246808&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1527147246808&from=HU
http://www.kokart.hu/


6. Az adatkezelés módja, biztonsági garanciák:

A szokásos módokon, bizalmasan kezelve és más célra nem felhasználva.

7. Az adatkezelés időtartama: 

- Az  ügyfél  adatok  törlésének  határideje:  (adatfajtánként,  a  technikai  háttérre,  pl.  garanciális
kötelezettségekre való utalással együtt)

8. Az adatokhoz hozzáférők  köre:  A megadott  személyes  adatokat  kizárólag  a  KOKART Bt.  megbízást
teljesítő  munkatársa,  vagy  adott  esetben  alvállalkozója  ismerheti  meg  az  adott  feladatukhoz  szükséges
mélységben.  Az  adatkezelő  a  megjelölt  céloktól  eltérő  célra  a  személyes  adatokat  nem  használja,
adatfeldolgozót nem vesz igénybe (vagy ha igen, azt rögzíti,  mire és kit, arról  informálja a megbízót, az
érintettet), illetve az általa kezelt adatokat harmadik félnek nem továbbítja (ha ez életszerűen előfordul, akkor
azt rögzíteni).

9. Adatbiztonsági  intézkedések:  Adatkezelő  az  adatok  biztonságos  kezelése,  tárolása  érdekében  mindent
megtesz, azokat elzártan kezeli.

10. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok, jogérvényesítés, az adattörlés: 

Az ügyfelek személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait Infotörvény, valamint a 2016. április 27. napján
kihirdetésre került és 2018. május 25. napján hatályba lépő az Európai Parlament és a Tanács 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 2016/679/EU rendelete  (ún.
Általános  Adatvédelmi  Rendelet)  szabályozza.  Ezen  jogszabályok  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és
Információszabadság Hatóság hivatalos honlapján elérhetők. Az adatkezelési  tájékoztató elfogadásával  az
ügyfelek  önkéntes  felhatalmazást  adnak  arra,  hogy  az  általuk  átadott  személyes  adatokat  az  adatkezelő
kezelje. Adatkezelő az érintett ügyfeleket kérésükre tájékoztatja a kezelt személyes adatairól. Az ügyfelek a
megadott  adatok  helyesbítését,  törlését  vagy  kezelésének  korlátozását  kérhetik,  továbbá  tiltakozhatnak
személyes adataik kezelése ellen, amennyiben ez életszerű és jogos.

A KOKART Bt. adatkezelésével kapcsolatban az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
ÚJ Posta cím: 1374  Budapest, Pf.: 603.
ÚJ Cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 

11. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése 
mellett, egyoldalúan módosítsa. A regisztrált felhasználók a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését 
követő használatával elfogadják a módosított adatkezelési szabályzatot. Az adatkezelés megváltozása nem 
jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

12. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad 
az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó 
nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás iránti 
kérelmet e-mailben az iroda@hospice.hu címre kell elküldeni.

Az Adatkezelési Tájékoztató életbe lépése, nyilvántartási száma:

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
mailto:iroda@hospice.hu
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