Adatvédelmi tájékoztató
1.1. Az adatkezelés céljai/jogalapja: A RestUp! (Boda István e.v., 4800 Vásárosnamény,
Kölcsey u. 31.) (a továbbiakban: Adatkezelő) honlapján (http://www.restup.hu/) elérhető
kapcsolat-felvételi nyomtatvány kitöltésével, illetve a telefonon, e-mailben vagy postai úton
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat (pl. név, cím, elérhetőségi adatok, egyéb
önkéntesen megadott személyes adat) bizalmasan kezeli. A megadott személyes adatokat
az Adatkezelő minden esetben kizárólag megkereséséhez közvetlenül kapcsolható célból
(pl. ajánlatkéréssel kapcsolatos vagy általános tájékoztatás, általános információadás,
ügyfél elégedettség, panaszkezelés) kezeli. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének a) pontja.
1.2. Az 1.1. pontban megjelölt adatszolgáltatás önkéntes, a megkereső személy (a
továbbiakban: Érintett) hozzájárulásán alapul. A fenti adatainak megadásával az
Érintett önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait az
Adatkezelő kizárólag az azok megadásakor megjelölt célokra, az Érintett által megadott
ideig – de legfeljebb 3 évig – kezeli mint Adatkezelő, a Felhasználó önkéntes és tájékozott
beleegyezése alapján.
1.3. Az Érintett egyedi elérésére alkalmas adatokat (pl. postacím, e-mail cím, illetve
telefonszám) az Adatkezelő kizárólag az Érintett által előzetesen jóváhagyott célra veszi
igénybe, azokat az Érintett előzetes engedélye nélkül – a vonatkozó jogszabályokban előírt
kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.
A megadott személyes adatok harmadik fél felé történő továbbítása abban az esetben
lehetséges, ha az Érintett előzetes tájékoztatás után kifejezett hozzájárulását adta ahhoz,
hogy az Adatkezelő megkeresését illetékes harmadik fél felé továbbítsa (pl. együttműködő
partnerek), ami azért szükséges, hogy a megkeresést a továbbiakban közvetlenül az illetékes
partner tudja rendezni. Ezáltal felgyorsul és hatékonyabbá is válik az ügyintézés. Bizonyos
megkeresések esetében elengedhetetlen a partner részéről történő kapcsolatfelvétel az
Érintett irányába. Az Érintett kifejezett hozzájárulása nélkül a megkeresés kizárólag
anonimizálva kerülhet továbbításra, feltéve ha így is rendezhető a megkeresés. Egyéb
esetben a megkeresés lezárása kerül.
1.4. Az Érintett jogai: Az Érintettnek bármikor jogában áll az adatok helyesbítését,
módosítását, törlését vagy zárolását kérni, valamint kérheti az adatkezelés megszüntetését.
Az Érintett az Adatkezelő általi kezeléséről bármikor felvilágosítást kérhet az Adatkezelő
címére (postacím: 4800, Vásárosnamény, Kölcsey út 31.; e-mail: boda.istvan@restup.hu)

küldött megkeresést követő 15 napon belül, illetve ugyanezen a címen gyakorolhatja a fent
felsorolt jogait. Amennyiben az Érintett személyes adatokhoz fűződő jogát megsértenék,
jogában áll a jogsértést megvalósítóval szemben bírósághoz fordulni.
1.5. Az Adatkezelő az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások,
különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény és Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú általános adatvédelmi
rendelete (GDPR) betartásával, kizárólag a szükséges mértékben, a felhasználó
megkereséséhez közvetlenül kapcsolódó céljából nyilvántartja, kezeli és felhasználja.
1.6. Jogorvoslati lehetőségek: az Érintett a személyes adatai védelméhez való jogát polgári
bíróság előtt érvényesítheti, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:
http://www.naih.hu) fordulhat.

