ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. A SECURET-Gold Biztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1116
Budapest, Bazsalikom u. 24., cégjegyzékszáma: 01-09-168307, továbbiakban: SECURET) általi
adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) előírásainak megfelelően történik, az adatokat a
SECURET kizárólag a jelen tájékoztatóban foglalt szolgáltatások nyújtásának biztosítása
érdekében kezeli. A SECURET által nyújtott szolgáltatások a SECURET által alkalmazott
„Megállapodás” elnevezésű dokumentum (a továbbiakban: Megállapodás) megfelelő kitöltésével
vehetők igénybe. A Megállapodás aláírásával az érintett (a továbbiakban: Megbízó) olyan
információkat is a SECURET rendelkezésére bocsáthat, melyek személyes adatoknak minősülnek.
A SECURET, mint adatkezelő az Infotv. előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván
ezen adatokat. A SECURET a tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények
között nem teszi más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági
eljárás eseteit.
2. A SECURET általi adatkezelés és adatbiztonság alapelvei
A Megbízó személyes adatai kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhetők. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az
adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell
lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a
kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a
helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát,
teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy
az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A SECURET
biztosítja az adatok biztonságát, folyamatosan biztosítja továbbá azon technikai és szervezési
intézkedéseket és eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A SECURET a személyes adatokat megfelelő
intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
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3. A kezelt személyes adatok köre
A Megállapodás kitöltése során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: vezetéknév, keresztnév, anyja
neve, születési hely, idő, lakcím, jogi személy képviselőjének vezetékneve és keresztneve,
számlázási cím, székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, telefonszám, telefax szám,
e-mail cím. A SECURET a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott adatok
valóságtartalmáért kizárólag az azt megadó Megbízó felel.
4. Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a
Megbízó önkéntes hozzájárulása, önkéntes adatszolgáltatása, amellyel a Megbízó a Megállapodás
aláírásával az előzetes tájékoztatást követően hozzájárulását adja a SECURET általi személyes
adatok kezeléséhez.
5. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a SECURET által kínált, igénybe vehető szolgáltatások (vagyonvédelmi
távfelügyelet, számlázás, hírlevél küldése) nyújtásának biztosítása. A SECURET kizárólag ezen
célokhoz kötötten – a 2. pont szerinti alapelvekre is figyelemmel – kezeli és tárolja a Megbízó
személyes adatait, ettől eltérő célra nem használhatja fel, harmadik személyek részére kizárólag a
Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adhatja át.
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvényben foglaltak szerint a SECURET a Megbízó regisztráció során megadott e-mail címére
hírlevelet kizárólag a Megbízó kifejezett hozzájárulásával küldhet. A Megbízó hozzájáruló
nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Címzett
reklámküldemény természetes személy mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján
a címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, ebben az esetben a
SECURET biztosítja, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás
nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám közvetlen üzletszerzés
útján a továbbiakban nem küldhető.
6. A személyes adatok megismerése, adatfeldolgozás
Az 5. pont szerint meghatározott cél érdekében kizárólag a SECURET mindenkori alkalmazásában
álló személyek ismerhetik meg a Megbízó személyes adatait, azokat harmadik személynek – a jelen
pontban foglalt kivétellel – nem adhatják tovább. A SECURET kizárólag az 5. pont szerinti cél
megvalósítása érdekében jogosult adatfeldolgozást végző személy igénybe vételére, az általa
igénybe vett adatfeldolgozók adatkezeléséért a SECURET a felelősségét kizárja.
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7. A Megbízó jogai
A Megbízó kérelmére a SECURET tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A SECURET a tájékoztatási kérelem
benyújtásától számított legkésőbb 30 napon belül, közérthető formában, a Megbízó erre irányuló
kérelmére írásban köteles megadni a tájékoztatást. A tájékoztatást a SECURET csak a
jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén a
SECURET írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályhely
rendelkezése alapján került sor.
8. Az adatkezelés időtartama
A Megbízó 3. pont szerint megadott személyes adatainak kezelése a Megállapodás aláírásától, a
Megbízó adatainak törléséig tart. A személyes adatot törölni kell, ha: kezelése jogellenes; az
érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy azt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elrendelte.
A Megbízó a SECURET adatkezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy az illetékes
bírósághoz fordulhat.
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