Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről
Jelen Adatkezelési nyilatkozat elfogadásával egyértelmű és kifejezett hozzájárulásomat adom
ahhoz, hogy a Forrás Centrum Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Thurzó utca 5/c. fszt. 7.; cg.:
01-09-869044;
telefonszám:
36 (20) 979 9763;
elektronikus
elérhetőség:
info@forrascentrum.hu, honlap: www.forrascentrum.hu), mint adatkezelő a jelen honlapon
megadott személyes adataimat (név, e-mail cím) kezelje.
Hozzájárulok a Forrás Centrum Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) részére személyes adataim
kezeléséhez, az alábbi feltételekkel.
A Szolgáltató adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) irányadó. Az adatszolgáltatás
önkéntes.
Az adatkezelés célja az Adatkezelő által az ügyfél, azonosítása, az Ügyféllel való
kapcsolattartás és kommunikáció.
Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, amely azt jelenti, hogy bármely időpontban
visszavonható, amely jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Tudomásul veszem, hogy bármikor jogosult vagyok személyes adataim kezeléséről:
• írásbeli tájékoztatást kérni,
• a rám vonatkozóan kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kérni,
• tiltakozhatok személyes adataim kezelése ellen,
• jogomban áll személyes adataim helyesbítését, kezelésének korlátozását, törlését kérni,
• adathordozhatósághoz való jogommal élni,
• a jövőbeni reklámküldés megtiltását kérni
a Forrás Centrum Kft.; Thurzó utca 5/c. fszt. 7., továbbá az info@forrascentrum.hu e-mail
címre küldött ilyen tartalmú levéllel.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail cím:
ügyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám +36 1 391 1400; honlap címe: http://naih.hu) lehet élni,
vagy a lakóhelyem, vagy tartózkodási helyem szerinti törvényszékhez fordulhatok.
Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt
küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy
részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes
hozzájárulásommal történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és
indokolás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden
külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
ismeretében tettem meg.

