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I. A weboldal címe, felelős személy adatai
A weboldal címe: https://www.avaslift.hu
A felelős személy az általános adatvédelmi rendelet és a tagállamok egyéb nemzeti
adatvédelmi törvényeinek értelmében, valamint egyéb adatvédelmi rendelkezése szerint:
Groza Sándor
3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 82.
Adószám: 11586423-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-006950

II. Személyes adatok
1. Személyes adatok gyűjtése
Az alábbi személyes adatokat gyűjtjük be a különböző űrlapokon:
• cégnév
• kapcsolattartó(k) neve
• cím
• e-mail cím
• telefonszám
• igényelt szolgáltatás típusa
A személyes adatok csak akkor kerülnek begyűjtésre, ha azokat Ön a megrendelés keretein
belül önkéntesen megadja. Az Ön által közölt adatokat az Ön beleegyezése nélkül kizárólag a
megrendelése teljesítésére és lebonyolítására használjuk fel. A szerződés teljes lebonyolítását
és a teljes vételi ár kifizetését követően adatait a további felhasználásig zároljuk, és az adózásiés kereskedelmi adatmegőrzési határidő leteltéve töröljük, amennyiben Ön nyomatékosan
bele nem egyezik adatai további felhasználásába.

2. Az adatfeldolgozások jogalapja
Amennyiben a személyes adatok feldolgozási folyamatai során az érintett személy
beleegyezését kérjük, annak jogalapja az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6.
Cikk (1) bekezdésének a) pontja.
Azon személyes adatok feldolgozása során, amelyek olyan szerződés teljesítéséhez
szükségesek, melyek szerződéses fele az érintett személy, az Európai Általános Adatvédelmi
Rendelet (GDPR) 6. Cikk (1) bekezdésének b) pontja képez jogalapot. Azon személyes adatok
feldolgozása során, amelyek olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, melynek
vállalatunk köteles eleget tenni, az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. Cikk (1)
bekezdésének c) pontja képez jogalapot.
Amennyiben az érintett személy vagy egyéb más természetes személy életfontos érdekei
szükségessé teszik a személyes adatok feldolgozását, az Európai Általános Adatvédelmi
Rendelet (GDPR) 6. Cikk (1) bekezdésének d) pontja képez jogalapot.
Ha az adatfeldolgozás számunkra vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek védelme érdekében
szükséges, és az érintett személy érdekeit, alapvető jogait és szabadságait nem haladja meg,
az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. Cikk (1) bekezdésének f) pontja képez
jogalapot.

3. Adatok törlése, zárolása
Az érintett személy személyes adatai akkor kerülnek törlésre vagy zárolásra, amikor az
adattárolás célja megszűnik. Az adattárolás ezen túlmenően akkor is megtörténhet, ha azt az
európai vagy nemzeti jogalkotók uniós szabályozásokban, törvényekben vagy egyéb olyan
előírásokban előírják, melyek az adatkezelőre vonatkoznak. Az adatok zárolása vagy törlése
akkor is megtörténik, ha a megnevezett normákban előírt adattárolási határidők egyike lejárt,
kivéve, ha az adatok eltárolásának szükségessége továbbra is fennáll a szerződés lezárásához
vagy a szerződés teljesítéséhez.

4. Kapcsolatfelvételi űrlapok
Az alábbi személyes adatokat gyűjtjük be a különböző űrlapokon:
• cégnév
• cím
• kapcsolattartó(k) neve
• e-mail cím
• telefonszám
A kapcsolati űrlapon beérkező adatokat ügyfélszolgálati okokból az ajánlattétel
érvényességének végéig megőrizzük, de ezt az információt nem használjuk marketing célokra.

III. Sütik (cookie-k)
1. A cookie-król
Ezen a weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk. A süti olyan egyszerű és kisméretű
állomány (betűkből és számokból álló karaktersor), melynek elküldése a weboldal lapjain
keresztül történik, miközben azt a böngészőprogram a számítógépén is tárolja. A
webszerverekkel a sütiket a felhasználók azonosítására és monitorozására használják, amikor
azok a weboldalon különböző lapokat látogatnak meg, egyúttal azonosítják a weboldalra
visszatérő felhasználókat. A sütik lehetnek állandóak vagy munkamenethez kapcsolódók. Az
állandó sütik használatakor felismerik Önt, amikor ismételten az adott weboldalra látogat. Így
a weboldal például kifejezetten az Ön személyes beállításainak a megjelenítésére állítható be.
Illetve amennyiben Ön bárki számára engedélyezi sütik elhelyezését, az előnyben részesített
beállításokra éppen a sütik fognak emlékezni. Ezáltal nem szükséges újra és újra megadnia a
személyes beállításait, vagyis időt takarít meg, míg a weboldal használata kényelmesebbé
válik. Az állandó sütik a böngésző beállításain keresztül eltávolíthatók. Ez vonatkozhat a
funkcionális sütikre is, amelyeket egyébként nem szükséges engedélyeznie. A munkamenettel
összefüggő sütik használatával láthatóvá válik, hogy a weboldalnak mely részeire fordít
figyelmet a látogatása során. Ez segít a weboldalt a lehető leginkább a látogatók internethasználati szokásaihoz igazítani. Az ilyen sütik a böngészőprogram bezárásakor automatikusan
eltávolításra kerülnek.

2. Az általunk használt cookie-k
a) PHPSESSID
Az ilyen sütik jegyzik meg, milyen lapokon járt a látogatás során, illetve fenntartják a
bejelentkezést, és tárolják a kosár tartalmát, miután látogatást tett a weboldalon. Mivel ez
egy munkamenettel kapcsolatos süti, automatikusan eltávolítódik, amikor elhagyja az oldalt,
illetve, ha bezárja a böngészőt.
b) Harmadik felek sütijei
Google szolgáltatások Weboldalon a Google amerikai vállalat egyik sütijét helyezzük el az
Analytics szolgáltatás részeként. Ezt a szolgáltatást arra használjuk, hogy jelentéseket kapjunk,
illetve követni tudjuk, látogatóink hogyan használják a weboldalt. A Google az ilyen
információkat harmadik feleknek is átadhatja, ha a Google-t arra törvény kötelezi, illetve
amennyiben az érintett harmadik felek az információkat a Google nevében dolgozzák fel. Ezzel
kapcsolatban ellenőrzési lehetőségünk nincs. A Google számára NEM engedélyeztük, hogy az
összegyűjtött Analytics információkat más Google szolgáltatásokhoz felhasználja.

A Google által gyűjtött információk a lehető legteljesebb mértékben kizárják a névszerinti
azonosítást. Az IP cím kifejezetten NEM része az érintett információknak. A Google az
információkat az Amerikai Egyesült Államokban lévő szerverekre küldi, és azokon tárolja. A
Google nyilatkozata alapján megfelel a Safe Harbor adatvédelmi alapelveknek, továbbá részt
vesz az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által indított Safe Harbor
programban. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatok feldolgozása során az adatvédelem szintje
megfelelő. Kérjük, olvassa el a Google adatvédelmi nyilatkozatát (amely időről-időre
módosulhat), hogy megtudja, mi történik a Google által az említett sütik segítségével
feldolgozott adatokkal/személyes információkkal.
A Google sütijei a felhasználók tekintetében adatokat (reklámok megtekintése, böngészőre
vonatkozó adatok, dátum és idő, demográfiai adatok, megtekintett oldalak), valamint azok IP
címét gyűjtik. Ez a süti állandó sütinek számít.
Ha nem kívánja, hogy a Google ilyen adatokat gyűjtsön, azt egy, a Google Opt-out oldalon
fellelhető kiegészítő segítségével jelezheti.

3. Cookie-k és személyes információk
A weboldalunkon tárolt sütik nem tartalmaznak a felhasználót azonosító információt.

4. Cookie-k engedélyezése és letiltása, eltávolítása
A cookie-k engedélyezéséről, letiltásáról, valamint eltávolításáról további tudnivalók az Ön
által használt böngésző útmutatójában és/vagy annak Súgó funkciójában találhatók.

5. Adatfeldolgozás jogalapja
A személyes adatok sütik segítségével történő felhasználására az Európai Általános
Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. Cikk (1) bekezdésének f) pontja képez jogalapot.

6. Az adatfeldolgozás célja
Az elemzési sütiket weboldalunk minőségének és tartalmának javítása céljából használjuk Az
elemzési sütik segítségével megtudjuk, felhasználóink hogyan használják a weboldalunkat, így
folyamatosan optimalizálhatjuk azt. Ebből az okból kifolyólag törvényes érdekünk van az
adatfeldolgozásra az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. Cikk (1) bekezdésének
f) pontja értelmében.

7. Adattárolás időtartama, fellebbezési és eltávolítási lehetőség
A sütik a felhasználói számítógépen kerülnek eltárolásra, és onnan kerülnek weboldalunkra
továbbításra. Ennek során Ön felhasználóként teljes ellenőrzéssel bír a sütik használata felett.
Az internetböngészője beállításainak módosításával letilthatja vagy korlátozhatja a sütik

továbbítását. A már mentett sütiket bármikor törölheti. Erre automatikusan is sor kerülhet.
Ha a sütiket letiltotta weboldalunkon, előfordulhat, hogy a weboldal egyes funkcióit nem lehet
többé használni.
A Flash sütik továbbítását nem lehet megakadályozni a böngésző beállításain keresztül, azt a
Flash Player beállításainak módosításával teheti meg.

8. Más honlapokról származó, beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető térkép külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók,
képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan
úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.
Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik
féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos
felhasználói viselkedést.
A Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, adatvédelmi
irányelvei a https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu oldalon olvashatóak magyar
nyelven.

IV. Közösségi média
1. Facebook
Weboldalainkba a Facebook szociális háló beépülő moduljai (pluginok) vannak beágyazva, a
szolgáltatást nyújtó vállalat a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.
Oldalunkon a Facebook pluginjait a Facebook logóról vagy a „Like” gombról („Tetszik”)
ismerheti fel. A Facebook pluginok áttekintéséről itt olvashat bővebben:
developers.facebook.com/docs/plugins/.
Amennyiben meglátogatja oldalainkat, a pluginen keresztül közvetlen kapcsolat jön létre az
Ön böngészője és a Facebook szervere között. A Facebook ezáltal információkat kap arra
vonatkozóan, hogy Ön az Ön IP-címével meglátogatta oldalunkat. Ha rákattint a Facebook
„Like” gombjára, mialatt be van jelentkezve Facebook fiókjába, az oldalaink tartalmát
Facebook profiljára továbbíthatja. Ezáltal a Facebook az oldalaink meglátogatását hozzá tudja
rendelni az Ön felhasználói fiókjához. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az oldalak
szolgáltatójaként nem ismerjük a továbbított adatok tartalmát, valamint azok felhasználását
a Facebook által. Erről bővebb információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában találhat
az alábbi címen: https://www.facebook.com/policy.php. Amennyiben nem kívánja, hogy a
Facebook hozzá tudja rendelni oldalunkon tett látogatását az Ön saját Facebook felhasználói
fiókjához, jelentkezzen ki Facebook felhasználói fiókjából.

2. Google+
Weboldalunk a Google +1 funkcióit használják. A szolgáltatást nyújtó vállalat a Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Információgyűjtés és
továbbadás: A Google +1 kapcsolófelület segítségével világszerte információkat tehet közzé.
A Google +1 kapcsolófelület segítségével Ön és más személyek, személyre szabott tartalmat
kapnak a Google-től és partnereinktől. A Google eltárolja azokat az információkat, melyeket
Ön egy +1 tartalomért megadott, valamint az információkat azon az oldalon keresztül is,
melyet a +1-re kattintva megtekintett. Az Ön +1-jei megjelenhetnek információként az Ön
profilnevével és fényképével a Google szolgáltatásaiban, mint például a keresési
eredményekben vagy az Ön Google profiljában, vagy egyéb helyeken bizonyos weboldalakon
és az interneten megjelenített tartalmakban. A Google információkat tárol el az Ön +1
tevékenységeiről az Ön és más személyek számára nyújtott Google-szolgáltatások javítása
érdekében. A Google +1 kapcsolófelület használatához világszerte elérhető, nyilvános Google
profilra van szüksége, melynek legalább a profil számára kiválasztott nevet kell tartalmaznia.
Ez a név kerül az összes Google szolgáltatás esetében használatra. Bizonyos esetekben ez a
név egy másik nevet is helyettesíthet, melyet Ön bizonyos tartalomrészek esetében Google
fiókjában használt. Az Ön Google profiljának identitása megjelenhet olyan felhasználók

számára, akik ismerik az Ön e-mail címét vagy Önről egyéb beazonosító információkkal
rendelkeznek.
Begyűjtött információk felhasználása: A fent kifejtett felhasználási célok mellett az Ön által
rendelkezésre állított információkat a Google adatvédelmi rendelkezése szerint kerülnek
felhasználásra. A Google adott esetben összefoglaló statisztikákat tehet közzé a felhasználó
+1 aktivitásairól, ill. azokat továbbadhatja felhasználóknak és partnereknek, mint pl.
megjelenítőknek, hirdetőknek vagy társult weboldalaknak.

V. Érintett személy jogai
Az alábbi felsorolás tartalmazza az érintett személyek minden jogát a GDPR szerint. Nem
szükséges megemlíteni azokat a jogokat, amelyek nem relevánsak a saját weboldal számára.
Ebből a szempontból a felsorolás lerövidíthető.
Ha az Ön személyes adatai kerülnek feldolgozásra, Ön érintett személy a GDPR értelmében,
és a következő jogokkal rendelkezik a felelős személlyel szemben:

1. Tájékoztatási jog
Felkérheti a felelős személyt annak visszaigazolására, hogy az Önnel kapcsolatos személyes
adatok általunk feldolgozásra kerülnek-e. Amennyiben ilyen feldolgozás adott, a felelős
személytől lekérheti a következő információkat:
1. a személyes adatok feldolgozásának céljai;
2. a feldolgozott személyes adatok kategóriái;
3. az adatátvevők vagy adatátvevők kategóriái, akiknek az Önnel kapcsolatos személyes
adatokat közzétették vagy továbbra is közzéteszik;
4. az Önnel kapcsolatos személyes adatok eltárolásának időtartama, vagy amennyiben
konkrét adatok ezzel kapcsolatosan nem adhatók meg, a tárolási időtartam
meghatározására vonatkozó kritériumok;
5. az Önnel kapcsolatos személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való joga, az
adatkezelő általi feldolgozás korlátozásának joga vagy az ilyen feldolgozásra való
fellebbezés joga
6. felügyeleti hatóságnál történő fellebbezés joga;
7. az adatok eredetére vonatkozó összes rendelkezésre álló információ, ha a személyes
adatok nem az érintett személynél kerülnek begyűjtésre;
8. automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a GDPR 22. Cikk (1) és (4) bekezdése
szerinti profilalkotást is, és – legalábbis ezekben az esetekben – az érintett logikai
folyamattal kapcsolatos érdemi információk, valamint az ilyen feldolgozásnak az
érintettre gyakorolt hatálya és szándékolt hatása.
Önnek jogában áll információkat kérni arról, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatokat
továbbították-e harmadik ország vagy egy nemzetközi szervezet részére. Ebben az
összefüggésben felvilágosítást kérhet a megfelelő garanciákról a GDPR 46. Cikk értelmében az
adattovábbítással kapcsolatban.

2. Helyesbítéshez való jog
Önnek joga van a helyesbítéshez és/vagy kiegészítéshez, ha a feldolgozott személyes adatok
helytelenek vagy hiányosak. A felelősnek a helyesbítést azonnal végre kell hajtania.
3. Feldolgozás korlátozásához való jog
A személyes adatok feldolgozásának korlátozását a következő feltételek mellett kérheti:
1. ha személyes adatai pontosságát olyan időtartamra vitatja, amely lehetővé teszi a felelős
számára, hogy ellenőrizze személyes adatai pontosságát;
2. ha a feldolgozás jogellenes, és Ön elutasítja a személyes adatok törlését, és ehelyett a
személyes adatok használatának korlátozását kéri;
3. ha az adatkezelő számára többé nem szükséges a személyes adatok megőrzése
feldolgozás céljából, Önnek viszont szüksége van azokra, hogy érvényesítse, gyakorolja
vagy megvédje a jogigényeit;
4. ha Ön fellebbezést nyújtott be a GDPR 21. Cikk (1) bekezdése szerinti feldolgozás ellen,
és még nem bizonyosodott be, hogy a felelős jogalapja túlmutat-e az Ön jogalapján.
Amennyiben az Önt érintő személyes adatok feldolgozásában korlátozás lépett fel, az ilyen
adatok feldolgozása – kivéve azok tárolását – kizárólag az Ön beleegyezésével vagy a
jogigények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme, illetve egy másik természetes vagy jogi
személy jogainak védelme céljából, valamint az Unió vagy valamely tagállam jelentős
közérdekű oka miatt dolgozható fel.
Ha a feldolgozás korlátozásai a fent megnevezett feltételek szerint kerülnek korlátozásra,
akkor a felelős személy tájékoztatja Önt a korlátozás feloldása előtt.

4. Törléshez való jog – Törlési kötelezettség
Az adatkezelőtől követelheti a személyes adatainak haladéktalan törlését, és az adatkezelőnek
kötelessége azonnal törölni az adatokat, ha az alábbi okok egyike igaz:
1. Az Ön személyes adatai már nem szükségesek ahhoz a célhoz, amelyre azokat
begyűjtötték vagy egyéb módon feldolgozták.
2. Ön visszavonja a beleegyezését, melyen a feldolgozás a GDPR 6. Cikk (1) bekezdése vagy
9. Cikk (2) bekezdése a) pontja szerint alapszik, és nincs más jogalap a feldolgozáshoz.
3. A GDPR 21. Cikk (1) bekezdésével összhangban Ön fellebbezést nyújt be a feldolgozás
ellen, és a feldolgozásra vonatkozóan nincsenek előnyt élvező, megalapozott indokok,
vagy a GDPR 21. Cikk (2) bekezdésével összhangban fellebbezést nyújt be a feldolgozás
ellen.
4. Személyes adatait jogellenesen dolgozták fel.

5. Az Önnel kapcsolatos személyes adatok törlése uniós jog vagy azon tagállam jogszabályai
szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely az adatkezelőre vonatkozik.
6. Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat a GDPR 8. Cikk (1) bekezdése alapján felkínált
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások tekintetében gyűjtötték be.

5. Információk továbbadása harmadik fél számára
Amennyiben a felelős adatkezelő az Önt érintő személyes adatokat nyilvánossá tette, és a
GDPR 17. Cikk (1) bekezdése érdekében azok törlésére köteles, a rendelkezésre álló
technológiák és implementálási költségek mérlegelése után megfelelő – akár műszaki jellegű
– intézkedéseket kell hoznia, hogy az adatfeldolgozásért felelős személyeket, akik a személyes
adatokat feldolgozzák, tájékoztassa arról, hogy Ön – mint érintett személy – tőle az ezekre a
személyes adatokra vagy azok másolatára mutató összes hivatkozás törlését követelte.

6. Kivételek
A törléshez való jog nem áll fenn, ha a feldolgozás szükséges
1. a szólás- és információszabadsághoz való jog gyakorlásához;
2. az Unió vagy tagállamainak jogszabályai által előírt olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges, amely az adatkezelőre vonatkozik, vagy olyan közérdekű illetve hatósági
feladat ellátásához szükséges, amelyet az adatkezelőre ruháztak át;
3. közérdekű okokból a közegészségügy terén a GDPR 9. Cikk (2) bekezdésének h) pontja,
valamint a 9. Cikk (3) bekezdése szerint;
4. közérdekű archiválási célokra, tudományos vagy történeti kutatási vagy statisztikai
célokra a GDPR 89. Cikk (1) bekezdése szerint, amennyiben az 3. pontban említett jog
valószínűleg lehetetlenné teszi vagy súlyosan befolyásolja ezen célok elérését;
5. jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme esetén.

7. A tájékoztatáshoz való jog
Amennyiben érvényesítette helyesbítésre, törlésre vagy a feldolgozás korlátozására való jogát
az adatkezelővel szemben, az köteles minden olyan címzettnek – akik számára az Ön
személyes adatait nyilvánossá tették – a helyesbítést, az adatok törlését vagy a feldolgozás
korlátozását közölni, kivéve, ha az lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalan erőfeszítéssel jár.
Önnek joga van ahhoz, hogy a felelős személytől tájékoztatást kapjon ezekről a címzettekről.

8. Adathordozhatósághoz való jog
Önnek jogában áll strukturált, elterjedt és gépileg olvasható formában megkapni az
adatkezelőnek átadott személyes adatokat. Továbbá joga van arra, hogy ezeket az adatokat
egy másik, felelős adatkezelőnek átadja anélkül, hogy ebben az eredeti adatkezelő személy
megakadályozza, amennyiben
1. a feldolgozás beleegyezésen alapszik a GDPR 6. Cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a
GDPR 9. Cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint, vagy szerződésen alapszik a GDPR 6. Cikk
(1) bekezdésének b) pontja szerint, és
2. a feldolgozás automatizált eljárással történik.
E jog gyakorlása során Önnek joga van arra is, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatait
közvetlenül az egyik adatkezelőtől a másikhoz továbbítsa, amennyiben ez műszakilag
megvalósítható. Más személyek szabadsága és joga ezáltal nem sérthető meg.
Az adathordozhatósághoz való jog nem vonatkozik a személyes adatok feldolgozására,
amennyiben azok közérdekű feladat ellátásához vagy az adatkezelőre ruházott hatósági jogkör
gyakorlásához szükségesek.

9. Fellebbezési jog
Önnek – sajátos helyzetéből fakadó okokból eredően – bármikor jogában áll a személyes
adatai feldolgozásával szemben (mely a GDPR 6. Cikk (1) bekezdése e) vagy f) pontja
értelmében valósul meg) fellebbezést benyújtania; ez vonatkozik az e rendelkezéseken
alapuló profilalkotásra is.
A felelős adatkezelő nem dolgozza fel többé az Ön személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani
tudja a feldolgozás kényszerítő jogszerűségét, amely meghaladja az Ön érdekeit, jogait és
szabadságait, vagy a feldolgozás a jogigények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét
szolgálja.
Ha az Önnel kapcsolatos személyes adatok direkt-marketing célokra kerülnek feldolgozásra,
akkor bármikor jogosult fellebbezést benyújtani a személyes adatok reklámozás céljából
történő feldolgozása ellen; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az direktmarketinghez kapcsolódik.
Ha Ön fellebbezést nyújt be a direkt-marketing célú feldolgozás ellen, az Ön személyes adatait
a továbbiakban nem fogják ilyen célokból feldolgozni.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások révén lehetősége van fellebbezési
jogát automatizált eszközökkel gyakorolni, a 2002/58/EK-irányelvtől függetlenül, mely
esetében műszaki specifikációk kerülnek használatra.

10. Az adatvédelmi hozzájárulási nyilatkozat visszavonásának joga
Önnek jogában áll bármikor visszavonni az adatvédelmi nyilatkozatot. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a beleegyezés alapján végzett, a visszavonásig tartó feldolgozás
jogszerűségét.

11. Automatizált döntés egyéni esetekben, beleértve a profilalkotást
Önnek joga van arra, hogy ne kerüljön egy olyan kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló
döntés hatása alá – beleértve a profilalkotást is –, amely Önnel szemben joghatással járna,
vagy Önt hasonló módon jelentősen érinthetné. Ez nem érvényes, ha a döntés
1. az Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges,
2. az Unió vagy azon tagállam jogszabályai szerint, melyek az adatkezelőre vonatkoznak, az
engedélyezett, és ezen jogszabályok megfelelő intézkedéseket tartalmaznak az Ön
jogainak és szabadságainak betartásához, valamint jogos érdekeit megvédéséhez, vagy
3. az Ön nyomatékos beleegyezésével történik.
Azonban ezen döntések alapját nem képezheti a személyes adatok konkrét kategóriái a GDPR
9. Cikk (1) bekezdése szerint, amennyiben a GDPR 9. Cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja
nincs érvényben, és megfelelő intézkedéseket hoztak a jogok és szabadságok, valamint az Ön
jogos érdekeinek védelme érdekében.
Az (1) és (3) bekezdésben említett esetek tekintetében a felelős személynek ésszerű lépéseket
kell tennie a jogok és szabadságok, valamint az Ön jogos érdekeinek védelmében, amelyhez
legalább a felelős személy által kijelölt személy beavatkozásának joga, saját álláspontjának
kifejtése és a döntés vitatása tartozik.

12. Felügyeleti hatóságnál benyújtott panaszhoz való jog
Egyéb igazgatásjogi vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül Önnek jogában áll panaszt tenni
egy felügyeleti hatóságnál, különösen a lakóhelye, munkahelye szerinti tagállamban, vagy az
állítólagos jogsértés helyén, ha úgy véli, hogy a személyes adatok feldolgozása sérti a GDPR-t.
A felügyeleti hatóság, melynél a panaszt benyújtotta, tájékoztatja a panaszt benyújtó személyt
a panasz helyzetéről és az eljárás eredményeiről, beleértve a GDPR 78. Cikk szerinti bírósági
jogorvoslat lehetőségét is.
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AVAS-LIFT Felvonószerelő, Karbantartó és Szolgáltató Kft.
Groza Sándor, Ügyvezető Igazgató
Cégjegyzékszám: 05-09-006950
3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 82.
Tel.: +36 46 560 298
E-mail: info@avaslift.hu
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