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1. HOZZÁJÁRULÁS SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁHOZ 

Hírlevelek és üzleti közlemények küldése 
Hozzájárulás  

Hozzájárulásával Ön egyetért személyes adatainak feldolgozásával az Oktaéder 96’ Kft., 
Cégjegyzékszám: 09-09-000769, Adószám: 10505489-2-09 (továbbiakban, mint „társaság“) – 
társaság által, az alábbi feltételekkel.  

Személyes adatai feldolgozásának terjedelme  

A társaság az Ön hozzájárulása alapján fogja feldolgozni nevét, munkahelyi beosztását, 
munkáltatóját, e-mail címét, telefonszámát, az alábbiakban ismertetett célokból.  

Személyes adatai feldolgozásának célja  

A társaság a hozzájárulása alapján rendelkezésre bocsátott adatait feldolgozza hírlevelek, 
üzleti közlemények, rendezvényekre szóló meghívók, a társaság termék- és szolgáltatás 
ajánlatainak megküldésére. A személyes adatok feldolgozásának további célja, marketing 
elemzések készítése a konkrét ajánlatokhoz történő összehangolás céljából, valamint a 
szolgáltatások minőségének növelése.  

A személyes adatok feldolgozásának jogi alapja  

A feldolgozás jogi alapja az Ön hozzájárulása. Személyes adatainak feldolgozása a GDPR, „A 
személyes adatok védelméről“ szóló irányelvvel összhangban történik – Az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679, 2016. 04. 27-én kelt irányelve (továbbiakban, mint 
„GDPR“).  

Személyes adatai feldolgozásának időtartama  

A társaság az Ön személyes adatait legfeljebb a törvényben meghatározott határideig fogja 
feldolgozni, amennyiben jelen hozzájárulását nem vonja vissza.  

Az Ön személyes adatainak feldolgozására vonatkozó hozzájárulás visszavonása  

Önként rendelkezésre bocsátott hozzájárulását személyes adatai feldolgozásához bármikor 
térítésmentesen visszavonhatja, az alábbi címre küldött e-mailben: oktaeder@oktaeder.hu hu 

mailto:oktaeder@oktaeder.hu


A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulása alapján történt feldolgozás 
törvényességét, melyhez hozzájárulását a visszavonás előtt megadta.  

Személyes adataihoz hozzáférő személyek  

Személyes adataihoz a társaság dolgozói férnek hozzá – ők azok, akik megfelelő garanciákat 
nyújtanak és feldolgozásuk teljes mértékben megfelel a GDPR irányelv követelményeinek, és 
akik megfelelő módon megvédik jogait és személyes adatait.  

Személyes adataihoz az Oktaéder 98’ Korlátolt Felelősségű Társaságnak lesz hozzáférése, 
mégpedig a: Oktaéder 98’ Kft., Cégjegyzékszám: 09-09-000769, Adószám: 10505489-2-09, 
Székhely: 4022 Debrecen, Faraktár u. 22., www.oktaeder.hu, valamint az Oktaéder 96’ Kft. 
telephelyei, úgymint:  

Oktaéder 96’ Kft. – Nagykereskedelmi üzletág, 4002 Debrecen, Jégvirág u. 23. 

Oktaéder 96’ Kft. – Oktaéder Műszaki Szerelvény Bolt, 4400 Nyíregyháza, Család u. 122. u. 
2. 

 A társaság elérhetősége  

A társasággal a kapcsolatot felveheti e-mailben: az oktaeder@oktaeder.hu  vagy pedig írásban 
a társaság székhelye címén. A társaságnak joga van kérni személyi azonosságának igazolását, 
hogy megelőzze illetéktelen személyek hozzáférését a személyes adataihoz.  

Személyes adatai védelmére vonatkozó joga  

Önnek jogában áll bármikor visszavonni hozzájárulását, személyi adatait kijavítani, vagy 
kiegészíteni, kérni a feldolgozás korlátozását, kifogással, ill. panasszal élni személyes adatai 
feldolgozása ügyében, követelni az adatok átadását, Ön jogosult személyes adataihoz 
hozzáférni, joga van a tájékoztatásra. Amennyiben sérül személyes adatainak biztonsága, joga 
van kérni személyes adatainak törlését, továbbá élhet egyéb, a GDPR irányelvben 
meghatározott jogaival.  

Panasz benyújtás joga a felügyeleti hivatalhoz  

Ön bármikor panasszal élhet személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, ill. a 
munkáltató GDPR irányelvből eredő kötelességeinek nem teljesítése esetén a felügyeleti 
hivatalnál – Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhelye 1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., http://naih.hu 

Személyes adatok rendelkezésre bocsátásának kötelező jellege. Személyes adatok 
rendelkezésre bocsátásának megtagadása  

Ön a személyes adatait teljes mértékben önként bocsátja rendelkezésre, egyáltalán nem 
köteles azokat átadni. Amennyiben személyes adatait nem bocsátja rendelkezésre, nem lesz 
lehetőségünk, hogy hírleveleket, meghívókat és üzleti közleményeket küldjünk Önnek.  

Debrecen, 2018. május 29. 
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