Adatvédelmi nyilatkozat
A unicumetterem.hu – a továbbiakban: Weblap - és az UNICUM Önszolgáló Étterem üzemeltetője,
valamint az Alsólővér 2004 Kft. tulajdonosa egyszemélyben: Pécsi Zsuzsanna (székhely: Sopron,
Alsólővér utca 3., e-mail cím: info@unicumetterem.hu, adószám: 13337603-2-08) a továbbiakban,
mint Adatkezelő.
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat)
közzétételével ismerteti az adatkezelésre vonatkozó irányelveit, melyeket az Adatkezelő önmagára
nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az Adatkezelő minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést
megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében.
Kérjük, olvassa el, ezt a nyilatkozatot szolgáltatásaink használata elött!
Az adatkezelés megkezdése elött tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés minden esetben az érintett
hozzájárulásán alapul.
Weboldalunkon, az ajánlat kitöltésével Ön, mint felhasználó, valamint kölcsönzés során az iratai
átadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő az Ön személyes adatait jelen Adatvédelmi
Nyilatkozat keretein belül, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a jelen
dokumentumban rögzített terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja.
1.

KEZELÉS, TÁROLÁS

Vállakozás a hozzájutott adatokat, nem kezeli, csak tárolja!
2.

TÁROLT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Személyes adatok körét az alábbiak képezik






webes űrlap kitöltésekor:
Név
Cím (település, utca, házszám)
Telefonszám
E-mail cím
IP cím






Szolgáltatás felhasználásakor átadott okmányok alapján:
Személy igazolvány adatai
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány adatai
Telefonszám
E-mail cím

Adatkezelő a tárolt adatok valódiságáért nem vállal felelősséget, ezért kizárólag a Felhasználót
terheli felelősség!

3.

ADAT KISZOLGÁLTATÁS

Adatkezelő az általa rögzített személyes adatokat harmadik félnek nem adja át, kivéve – írásos
megkeresést követően - a Hatóságnak.
4.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a nevesített személyes adatokat alapesetben 10 évig őrzi meg, kivételt képez az az
eset, ha az adat tulajdonosa hozzájárulását írásban visszavonja.
Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítés céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos
érdekeinek érvényesítése céljából, ha ezen érdekek érvényesítése a személyes adatok védelméhez
fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett
hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. /2011. évi CXII. törvény 6. § (5)/
Az Adatkezelő számviteli kötelezettségének teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a
alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési
időn belül őrzi meg, tárolja.
5.

NYILATKOZAT VISSZAVONÁSA

A nyilatkozat bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonható, de kizárólag
írásban. Ebben az esetben az adattulajdonos minden tárolt adatát töröljük szerverünk
adatbázisából.
6.

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés célja, a szolgáltatásaink teljesítésének lehetővé tétele, a szolgáltatás értékesítés
nyomon követése.
Az ajánlatkérés igénybevételével, a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő
személyes adatait tárolja. Hozzájárulása önkéntes.
7.

ADATOK TÁROLÁSÁRA JOGOSULT SZEMÉLY

Adatok tárolására és feldolgozására jogosult személy az Adatkezelő. Ezen kívül az Adatkezelő
törvényes képviselője(i), alkalmazottai és megbízottai ismerhetik meg. Az Adatkezelő harmadik fél
részére nem ad el, nem ad bérbe és semmilyen formában nem ad át adatokat, kivéve a számviteli
kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást illetve a Hatóságnak.
8.

COOKIE –K

Weboldalunkon használt cookie személyes adatokat nem tárol.
9.

ADATKEZELŐ KÖTELESSÉGE

Az informatikai rendszer kialakítása és üzemeltetése során, a tárolt adatokhoz csak sikeres
autentikációs folyamat után fér hozzá az adatkezelő. Jelszavát csak emlékezeti formában tárolja.

Ezen nyilatkozat 2021. február 1.-én lépett hatályba, és visszavonásig érvényes.

