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1. Általános rendelkezések és elérhetőségek 
 
A jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) Bereczki Zoltán e.v. (a továbbiakban: 
Adatkezelő) által kezelt, azonosított vagy azonosítható személyre (a továbbiakban: Érintett) 
vonatkozó bármely információ (a továbbiakban: személyes adat) kezelésére vonatkozik. 

A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia. 
Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott 
személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.  

 
1.1. Adatkezelő(k) adatai: 
 

Adatkezelő 
Bereczki Zoltán e.v.  
vízvezeték-szerelő 

(Adatkezelő1) 

TRIO-AKTÍV Könyvviteli és 
Szolgáltató Bt. 
(Adatkezelő2) 

Postai cím 8420 Zirc, Arany J. u. 2. 8420 Zirc, Nagy L. u. 5. 

Telefonszám 06-30/313-3222 06-88/415-109 

e-mail 
bereczkizoltan72@gmail.com 

info@bakonybox.hu 
 

izsakonyveles@invitel.hu  

honlap www.bakonybox.hu Nincs 

 
 
1.2. A Tájékoztató megismerése és elfogadása 
 
A személyes adat rendelkezésre bocsátásával az Érintett (megrendelő vagy árajánlatot kérő vagy 
Bérlő) megerősíti, hogy a Tájékoztató – az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában –az 
Adatkezelési tájékoztatót megismerte és az kifejezetten elfogadja.  
 

 
2. A kezelt adatok köre: 
 
2.1. A tetőbox és kerékpártartó kölcsönzési tevékenysége során: 
 

- Érintett neve, szül. neve, születési helye, ideje, anyja neve (személyi okmányokon 
szereplő adatok), 

- Lakcíme, 
- Elérhetőségei: telefonszám és/vagy email cím. 

mailto:bereczkizoltan72@gmail.com
mailto:izsakonyveles@invitel.hu


 
 
2.2. Vízvezeték-szerelési tevékenységi körhöz: 
 
Az Érintett, mint megrendelő vagy árajánlatot kérő  
                            - Neve, 
                            - Lakcíme, 
                            - Elérhetőségei: telefonszám és/vagy email cím 
                             
Az Érintett, mint megrendelő vagy árajánlatot kérő kapcsolattartójának1  
                            - Neve 
                            - Elérhetőségei: telefonszám és/vagy email cím 
 
 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja 
 
3.1. A megadott személyes adatok kezelésének célja, hogy az Érintett által – személyesen, telefonon vagy 
email útján - megrendelt elvégzendő munka felmérése, árajánlat elkészítése, majd annak megküldése, 
továbbá az árajánlat elfogadása esetén a munka elvégzése.  
 
3.2. A kölcsönzési tevékenység esetében az érvényes személyi igazolványon, jogosítványon, lakóhelyet 
igazoló lakcímkártyán szereplő adatok felhasználásának célja a bérleti szerződés kötés. 
 
3.3. Az Adatkezelők az adatokat a egyéni vállalkozás működéséhez és annak tevékenység végzéséhez 
szükséges mértékben kezelik. Az Adatkezelők eltérő célra a személyes adatokat nem használják. 
 
 

4. Az adatkezelés jogalapja 
 
Az Érintett által a megrendelése, árajánlat kérése, foglalása vagy érdeklődése során megadott személyes 
adatok kezelése az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.  
 
 

5. Az adatkezelés időtartama 
 
Az Adatkezelők a 2. pontban meghatározott adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Számviteli tv.) 169. § alapján 8 évig papíron és/vagy elektronikus adathordozón megőrzik. 
A kölcsönzési tevékenység során a személyi okmányok másolatai a bérelt eszközök rendben történő 
visszaadását, illetve szükség esetén kárrendezést követően megsemmisítésre kerülnek. 
 

6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 
 

6.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás 
 
Az Érintett által megadott személyes adatokhoz Bereczki Zoltán e.v. és a TRIO-AKTÍV Bt. alkalmazottai 
férnek hozzá. Adattovábbítás kizárólag jogszabályi kötelezettség, annak felhatalmazása alapján történik.  
A kölcsönzési tevékenységkor az Érintett által önként rendelkezésre bocsátott személyi okmányok 
másolatai Adatkezelő2-höz nem kerülnek továbbításra. 
 

 
1 Amennyiben az Érintett rendelkezik kapcsolattartóval 



6.2. Adatbiztonsági intézkedések 
 
Az Adatkezelő1 a megadott személyes adatokat elekronikusan a NAV Online Számlázó Programjában 
elektronikusan, illetve papír alapon székhelyén tárolja.  
Az Adatkezelő2 a megadott személyes adatokat elektronikusan a TRIO-AKTÍV Bt. által a könyveléshez 
használt szoftverében, valamint papír alapon a szigorú számadású bizonylat (számla) könyvelési iratok 
közt történő megőrzésével tárolják. A szoftverben tárolt adatok mentését a TRIO-AKTÍV Bt. végzi.  
 
Az Adatkezelők megfelelő intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy a személyes adatokat védjék többek 
között a jogosulatlan hozzáférés vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 
 
 

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 

7. 1. A tájékoztatáskéréshez való jog 
 
Az Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az 
Adatkezelőktől, hogy az milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen 
forrásból, mennyi ideig kezeli, valamint, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely 
személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az Adatkezelők 
a tájékoztatás iránti kérelmet legfeljebb 25 napon belül, az Érintett által megadott elérhetőségre küldött 
levélben teljesítik. 

 
7.2. A helyesbítéshez való jog 
 
Az Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelők 
módosítsák valamely megadott személyes adatot (pl. telefonos elérhetőségét). Az Adatkezelők a 
helyesbítés iránti kérelmet legfeljebb 25 napon belül, az Érintett által megadott elérhetőségre küldött 
levélben teljesítik vagy a kérelem elutasításáról ugyanezen határidőben adnak tájékoztatást. 
 

7.3. A tiltakozáshoz való jog 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Info tv.) 21. §-ban meghatározott esetekben az Érintett - az 1. pontban megadott 
elérhetőségeken keresztül -,  a saját helyzetével kapcsolatos okokból, írásban tiltakozhat a 2. pontban 
meghatározott személyes adatainak a kezelése ellen, ha  
 
7.3.1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a kötelező adatkezelés esetén és az Info tv. 6. § (5) 
bekezdésében foglalt esetben. 

 
7.3.2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen 

üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználnák. 
 
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet 
írásban tájékoztatja. 
 

7.4. A törléshez, zároláshoz való jog 
 



A Megrendeléskor a személyes adatok megadása önkéntes. Tekintettel azonban arra, hogy a Számviteli 
tv. alapján a könyvviteli, számviteli bizonylatokat  8 évig meg kell őrizni a megadott adatok egy része (név, 
lakcím) nem törölhetőek, zárolhatóak. 
 
Az Adatkezelők a törlés, zárolás iránti kérelmet legfeljebb 25 napon belül, az Érintett által megadott 
elérhetőségre küldött levélben teljesítik vagy a kérelem elutasításáról ugyanezen határidőben adnak 
tájékoztatást. 
 

 
8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek 
 

8.1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulás lehetősége 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot 
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem 
következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5, tel.: +36-1/391-1400, fax: +36-1/391-1410, 
email: ugyfelszolgalat@naih.hu. 
 

8.2. Bírósági eljárás kezdeményezése 
 
Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék 
hatáskörébe tartozik. A pert választása szerint az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
törvényszék előtt is megindíthatja. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

