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AVO-Kontroll Kft. 

A D A T K E Z E L É S I     T Á J É K O Z T A T Ó  

 
 
Az AVO-Kontroll Kft. (1205 Budapest, Aradi u.30/B., a továbbiakban Adatkezelő) elkötelezett az 
adatvédelem és ennek keretében a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az Európai Unió 
jogi aktusaiban meghatározottak maradéktalan betartása iránt. 
 
 
 
Kérjük, figyelmesen olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatót annak érdekében, hogy a 
személyes adatai kezelésére vonatkozó szabályokat és az adatkezeléssel kapcsolatos jogait 
megismerje! 
 
 
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:  
 

-  az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)  

 
-  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 

a továbbiakban: „Infotv.”)  
 
-  1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 

lakcímadatok kezeléséről (Katv.),  
 
-  2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.),  
 
-  2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.),  
 
-  2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.),  
 
-  2008. évi XLVIII. törvény – gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól (Grt.),  
 
 
 
Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen tájékoztatóban foglaltak módosítására. 
 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Infotv.) rendelkezései, valamint az Európai Parlament és Tanács Általános 
Adatvédelmi Rendelete (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
Adatkezelő az alábbi tájékoztatást nyújtja: 
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Az adatkezelő adatai: 
 
 
Cégnév: AVO- Kontroll Villamossági Tervező és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 
Székhely:   1205 Budapest, Aradi utca 30. B. ép. 
Postacím:   1205 Budapest, Aradi utca 30. B. ép. 
Weblap:   https://www.avo-kontroll.hu/ 
Telefon:   +36-70/671-8281 
E-mail:   info@avo-kontroll.hu 
Képviselő:   Vásárhelyi Miklós ügyvezető 
 
Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi 

tisztviselő kinevezésére  
 
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben kérése vagy kérdése merül fel az adatkezeléssel 

kapcsolatban, azt a fentebb megjelölt postai vagy e-mail címre 
küldheti el nekünk. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 
napon belül megküldjük az Ön által megjelölt postai vagy e-mail 
címre. 

 
Adatfeldolgozás: Adatkezelő nem továbbítja az adatokat harmadik fél részére (azaz pl. 

nem vesz igénybe ún. adatfeldolgozókat). 
 
Külföldi adattovábbítás:  Nem történik adattovábbítás külföldre. 
 
 
 
 
 
1. A kezelt adatok fajtái és forrása 
 
 
1.1. Weblap használata során történő adatkezelés (cookie) 
 
A testre szabott kiszolgálás, a felhasználói élmény javítása, illetve az Ön egyedi beállításainak 
bizonyos ideig történő megjegyzése érdekében Adatkezelő (a weboldal) a számítógépén kisméretű 
adatállományt (kis szövegfájlt), ún. cookie-t (sütit) helyez el és a későbbi látogatás során ezt olvassa 
vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak 
lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját 
tartalma tekintetében. 
A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának 
megállapítására. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek 
felhasználásra. 
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1.1.1. A sütik feladata 
 

• információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről, 
• megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online 

tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket, 
• megkönnyítik a weboldal használatát, 
• minőségi felhasználói élményt biztosítanak. 

 
 
Adatkezelő Weboldalán jelenleg az alábbi típusú sütik találhatók: 
 
Az AVO-Kontroll Kft. weboldalának üzemeltetése során igénybe veszi a Google LLC. által nyújtott 
Google Analytics szolgáltatásokat, amelyek alapján a Google sütiket alkalmaz annak érdekében, 
hogy a Weboldal használatát, látogatottságát elemezze. A Google Analytics adatkezeléséről és 
sütikről az alábbi internetes címeken talál információkat:  
 

https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ 
 
https://policies.google.com/privacy?hl=hu 
 
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu 

 
1.1.2. A sütik karbantartása, törlése 
 
Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszése szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy 
az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el a www.aboutcookies.org (angol nyelvű) 
weboldalra. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok 
többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden 
alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és 
számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem lesznek elérhetők. 
 
 
2. Az adatkezelés jogalapja (a GDPR 6. cikke alapján) 
 
A statisztikai, analitikai, beállítási sütik kezelése az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések 
körébe tartozik (a Weboldal látogatójának – azaz az Ön – hozzájárulásával történik).  
 
 
3. Az adatkezelés célja (a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint) 

 
3.1. Az adatkezelő a 1.1 pontban megjelölt sütiket a Weblap üzemeltetésének lehetővé tétele, 

továbbá a Weblap hatékonyságának növelése céljából alkalmazza a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
a) pontja alapján. 

 
 
4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre; a személyes adatok továbbítása; 

adatfeldolgozás (a GDPR 28. cikke alapján) 
 

4.1. Az Ön által megadott személyes adatai hozzáférhetők és megismerhetők a munkakörük 
teljesítéséhez szükséges mértékben az adatkezelő adminisztrációs jogosultsággal rendelkező 
munkavállalói és az adatkezelő által adott megbízás alapján eljáró harmadik személyek részére, 
így különösen az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló szervezetek részére. 
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4.2. Az adatkezelő tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 
 
Adatkezelő nem továbbítja az adatokat harmadik fél részére, nem vesz igénybe adatfeldolgozókat. 
 
 
Fentieken túlmenően Adatkezelő az alábbi tájékoztatásokat nyújtja:  
 
• az Ön személyes adatai – anonimizált módon – statisztikai és kutatások célokra is 

felhasználásra kerülhetnek; 
 
• Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így 

különösen 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; 

 
• személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatók a bíróság, 

ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság számára is; 
 
• Adatkezelő az Ön személyes adatait külföldre nem továbbítja. 

 
 
 
5. Az adatkezelés (tárolás) időtartama (a GDPR 13. cikk (2) bekezdés a) pontja szerint) 

 
5.1. A személyes adatok az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges, ésszerű időtartamig 

kerülnek kezelésre. 
 

5.2. Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, akkor az adatait visszavonásig 
kezeljük. Ebben az esetben Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulást. indoklás nélkül 
visszavonni és adatainak törlését kérni. 
 

 
6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai (a GDPR 13. cikk (2) bekezdés b) és c) pontja alapján) 
 
Önt az alábbi jogok illetik meg az adatkezelő által kezelt személyes adatai vonatkozásában: 

 
6.1. Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről a GDPR 15. cikke szerint. 

 
Ennek alapján Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy Önre vonatkozóan konkrétan milyen 
adatot kezel. 

 
6.2. A GDPR által meghatározott esetben jogosult az adathordozhatósághoz a GDPR 20. cikkének 

megfelelően. 
 
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat 
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, 
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az 
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

 
a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és Adatkezelő közötti szerződésen 

alapul; és 
b) az adatkezelés automatizált módon történik. 
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6.3. Kérheti személyes adatainak a GDPR 16. cikke szerinti helyesbítését, kiigazítását, ha azok 
pontatlanok. 
 
Kérjük, hogy minden esetben haladéktalanul jelezze felénk, ha az adatkezelő által tárolt 
személyes adata megváltozott vagy már nem aktuális. 

 
6.4. Kérheti személyes adatainak törlését a GDPR 17. cikke szerint, ha az adatra már nincs szükség 

abból a célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más 
jogalapja nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi 
kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a GDPR által előírt 
esetekben. 
 

6.5. Kérheti adatkezelésének a GDPR 18. cikk alapján történő korlátozását, ha vitatja a személyes 
adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; ha az 
adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 
 

6.6. Ön jogosult arra, hogy a GDPR 21. cikkének megfelelően bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve 
az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen 
üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá 
vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, 
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben az Ön személyes 
adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

 
6.7. Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz 

fordulhat. 
 
 
7. Jogorvoslatok (a GDPR VIII. fejezete szerint) 

 
• Fenti jogainak megsértése esetén Ön jogosult jogorvoslatért fordulni Adatkezelőhöz az 1. 

pontban megjelölt elérhetőségeken. 
 

• Fenti jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., tel: +36-1/391-1400, fax: +36-
1/391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat panasztétellel. 
 

• Jogsérelem esetén jogosult az illetékes bírósághoz fordulni. 
 

 
Budapest, 2019. augusztus 30. 
 
 

______________________________ 
Vásárhelyi Miklós ügyvezető 

 
 

A jelen tájékoztató elkészítésében segítséget nyújtott: 
 

Dr. Pusztai Ügyvédi Iroda 


