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Tájékoztatjuk Önt a 2016/679/EU rendelet (továbbiakban mint GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. Törvény (továbbiakban mint Info. Tv.), illetve az Atakezelési Szabályzatunk előírásai
alapján, a kötelezettségeinknek eleget téve az adatvédelmi és az adatkezelési szabályainkról.Társaságunk adatai:
Név: Knaurek Light & Sound System Kft.
Székhely: 3200 Gyöngyös, Koháry u. 22.
Adószám: 14957462-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-030066
Telefonszám: 0630/565-7259
Honlap: www.knaurek.hu
Email: robi@knaurek.hu
Képviselő: Knaurek Róbert
Társaságunk a GDPR 37. Cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: UNAS Online Kft. Sopron,
Társaságunk az adatok kezelése során igénybevett adatfeldolgozó:
It szolgáltató, tárhely szolgáltató
Név: UNAS ONLINE Kft.
Cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Cégjegyzékszám: 08-09-015594
Adószám: 14114113-2-08
Email: unas@unas.hu
Képviselő: Kóczán Tamás
A következő tevékenységink során kezelünk személyes adatot:
Regisztráció
A Társaság honlapján bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztráció során egy négyzet bejelölésével
adja meg az érintett személy a hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez.
A hozzájárulás alapját képező négyzetet a Társaságnak előre tilos bejelölnie.
Kezelt adatok köre: név, email cím, cím, telefonszám, postázási név és cím
Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása
Az adatkezelés célja: a Társaság egyes szolgáltatásainak igénybevétele
Az adatkezelés címzettje: A Társaság megbízott munkavállalói
Az adatok tárolásának időtartama: a regisztrációs szolgáltatás megszűnését vagy a hozzájárulás visszavonását követően azonnal meg
kell semmisíteni a kezelt személyes adatokat.
Panasz, levelezés, ügyfélszolgálat
A Társaság a törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a vele szerződésben lévő ügyfelei adatait.
A számvitelről szóló 2000. Évi C. törvény alapján a Társaság jogi kötelezettségének teljesítéséhez a következő személyes adatok
szükségesek:
Gazdasági társaság képviselőjének neve, elérhetősége
egyéni vállalkozó: neve, születési hely, idő, anya neve, lakcíme, adószáma,
magánszemély: neve, születési neve, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele
Adatkezelés jogalapja: A számvitelről szóló 2000. Évi C. törvény
Adatkezelés célja: Az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése
A személyes adatok tárolásának időtartama: 8 év
A személyes adatok címzettjei: A Társaság adózási, könyvelési, bérszámfejtési feladatokkal megbízott adatfeldolgozója
Az Ön adatainak kezelése során az Adatvédelmi Szabályzatunkban meghatározott módon, illetve a következő alapelvek szerint járunk
el. A személyes adatait Ön számára átláthatóan és jogszerűen kezeljük, így pl.: a szerződés teljesítése során bármikor betekinthet
adatai kezelésébe, harmadik személy számára, illetve külföldre nem továbbítjuk az adait. A személyes adatokat csak a jogszabályban
vagy szerződésben meghatározott célból gyűjtjük és kezeljük. Társaságunk törekszik az adatok pontosságára, a pontatlan adatok
azonnali helyesbítésére vagy törlésére.Megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítjuk a személyes adatok biztonságát,
megakadályozva a jogtalan vagy jogosulatlan kezelést, elvesztést, károsodást vagy megsemmisülést. Pl.: csak az arra jogosult
személy kap hozzáférést az adataihoz a számítógépeken is. Társaságunk az Ön hozzájárulása/ az Önnel kötött szerződés, és/vagy
jogszabályi előírások alapján kezeli a személyes adatait, csak a meghatározott cél érdekében és a szükséges mértékben. Amennyiben
az Ön hozzájárulása alapján kezeljük a személyes adatait, úgy tájékoztatjuk, hogy az adatok kezelésére adott hozzájárulását
bármikor visszavonhatja. Társaságunk munkavállalói az Ön személyes adatait a szolgáltatás teljesítése érdekében, feladataik
elvégése során kezelhetik titoktartási kötelezettség terhe mellett. A regisztráció során elkért adatait más tevékenységünkkel nem
vonhatjuk össze.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az
esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához

elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Kérjük, hogy a szolgáltatásunk akadálymentesítése érdekében ügyeljen adatai pontosságára, helyességére és valódiságára!
Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.
Társaságunk honlapján található elérhetőségeken Önnek lehetősége van az ügyintézésre és panasz benyújtására. Ezen adatkezelés
jogalapja jogi kötelezettség számunkra. Az ilyen esetben Társaságunk által kezelt adatok tárolása 5 év. A Társaságunk adatkezeléssel
kapcsolatos kérdéseire a fentebb leírt elérhetőségeken kaphat választ, melynek az ügyintézési határideje 15 nap.Az Ön jogai és
jogorvoslati lehetőségei: Joga van tájékoztatást kérni az általunk kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, adatfeldolgozóinkról, adatvédelmi incidensekről és az Ön adatainak továbbítása esetén annak jogalapjáról, illetve a
címzettjéről. Joga van az általunk kezelt személyes adatainak helyesbítéséhez, kiegészítéséhez. Tiltakozhat az adatkezelés ellen és
vissza is vonhatja a hozzájárulását. Panasza esetén a Hatósághoz fordulhat (Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap:https://naih.hu/ A hatóság határozata
ellen bírósági felülvizsgálatot kérhet.Az Ön kérelmét Társaságunk a benyújtástól számított 15 napon belül elbírálja. Amennyiben az
Ön zárolásra, törlésre vonatkozó kérelmét a Társaságunk elutasítja, kötelesek vagyunk indokolással ellátni és a jogorvoslati
lehetőségekről tájékoztatást adni.Társaságunk tájékoztatja Önt a személyes adatainak törléséről, helyesbítéséről vagy zárolásáról.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatainak kezelése ellen, kérelmét a benyújtást követő 15 napon belül bírálja el a
Társaságunk. Az elbírálásról Önt írásban tájékoztatjuk.
Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve amennyiben elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, a határidő utolsó
napjától számított 30 napon belül Ön a hatósághoz fordulhat.
Azonban kérjük Önt, hogy mielőtt a hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna panaszával, egyeztetés és a gyorsabb
ügyintézés érdekében forduljon Társaságunkhoz.

ODR
A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói
online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az
online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők
számára.
A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy
szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy
szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.
Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi
és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el ingyenesen és gyorsan.
Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében.
Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el:
http://ec.europa.eu/odr
Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.
Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Fogyasztóvédelmi és
Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek.
Gyöngyösi Járási Hivatal
3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
Tel: 37/795-062

