
Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft. 

Adatkezelési tájékoztató Ügyfél adatok kezelésére vonatkozóan 
 

Az Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban a Társaság) az ügyfelei 
adatairól nyilvántartás vezet. A nyilvántartás vezetése a hatályos jogszabályok, különösen az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(Infotv.), 2016/679 (EU) számú európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) rendelkezései 
alapján történik. Az adatkezelés során figyelembe veszi a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény („Ptk.”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény rendelkezéseit is. 

ADATKEZELŐ NEVE: 
Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft. 

Adatkezelő elérhetősége: 
Társaság székhelye és levelezési címe: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROSHÁZ TÉR 1 
Társaság vezető tisztségviselője: Barabás Tibor ügyvezető 
Társaság adószáma: 22101800-2-07 
Társaság cégjegyzékszáma: 07-09-016744 
E-mail: barabas.tibor@oik.co.hu 
Tel.: (22) 202-022 

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: 
Adatvédelmi tisztviselő neve: Sípos Győző 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: sipos.gyozo@nador.hu 

Adatkezelés célja és jogalapja: 
Az Érintett hozzájárulása.  

Érintettek kategóriái: 
Ügyfelek adatai. 

Személyes adatok kategóriái: 
Az érintett személyes adatai (Név, email cím, telefonszám). 

Címzettek kategóriái: 
Nem történik adattovábbítás 

Harmadik országba történő adattovábbítás: 
Nem történik adattovábbítás. 

Törlésre előirányzott határidők: 
A rögzített adatok az adatkezelési céljának megszűnésével vagy az Érintett hozzájárulásának 
visszavonását követően a törvényben és rendeletben meghatározott határidőn belül kerülnek 
törlésre. 



Adatkezelési jogok és elvek: 
A Társaság az adatokat az Infotv. 4. §-ban meghatározott elvek érvényesítése mellett kezeli 
továbbá az Infotv. 14. §-ban meghatározottak szerint biztosítja az Érintetti jogokat.  

Ennek értelmében az Érintett személyes adataihoz jogosult hozzáférni, azokról tájékoztatást 
kérni, továbbá jogosult a személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, illetve élhet az 
adatkezelés korlátozásához (zárolásához) és az adathordozhatósághoz való jogával.  

Technikai és szervezési intézkedések leírása: 
A Társaság elektronikus információs rendszereiben kerülnek tárolásra az adatok. Az adatok 
hozzáférése csak a feljogosított személyek számára lehetséges.  

 

Jogorvoslat: 

Információ, panasz 
Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, 
tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért a Társaság Adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat. 

 

Panasz ügyintézés a Hatóságnál 

Jogainak érvényesítése érdekében az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata 
céljából. 

 
A Hatóság elérhetősége: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Postacím:  1530 Budapest, Pf.: 5. 
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
URL http://naih.hu 

Bíróság 

Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, jogainak 
gyakorlásáért bírósághoz is fordulhat. 


