
Adatkezelési tájékoztató 

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásai alapján 

 

a  www.aszikft.hu honlapunk használatával kapcsolatos adatkezelésekről az alábbiakban 

tájékoztatjuk látogatóinkat: 

 

Ki az adatkezelő? 

 

Neve: Aszi Kft. 

Elérhetősége: aszitefukft@gmail.com 

Ügyvezetők: Aszmann József +3620- 3813405, Kiss Zsófia +3620-2786845 

Székhely és levelezési cím: 7953 Királyegyháza Petőfi S. u. 228 

 

Honlapunk: www.aszikft.hu 

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 

 

Az (EU) 2016/679 Rendelete (Adatvédelmi törvény, GDPR) 37. cikkére való tekintettel nem kell 

adatvédelmi tisztviselőt kijelölni. 

 

A www.aszikft.hu weboldal működtetője: 

 

Aszi Kft. 

 

Elérhetőség: 

www.aszikft.hu 

+36202786845 

Székhely: 7953 Királyegyháza Petőfi S. u. 228 

Adószám: 27067774-2-02 

Cégjegyzékszám: 02 09 084611 

http://www.aszikft.hu/
http://www.aszikft.hu/
http://www.aszikft.hu/


 

Tárhely szolgáltató: Tárhely.eu Kft. 

Képviselő:  

Székhely: 1144 Budapest Ormánság u. 4 X. em. 241 

Telephely:  

Adószám: 14571332-2-42 

Cégjegyzékszám: 01-09-909968 

Kamarai nyilvántartási szám: 

Elérhetőségek: www.tarhely.eu 

 

Személyes adatokat csak a törvényi előírásoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk, azokat 

biztonságosan tároljuk, csak a feltétlenül szükséges adatokat kezeljük, a szükségesnél tovább nem 

tároljuk. Azt, hogy milyen adatokat kell kezelnünk és meddig kell tárolnunk, általában jogszabályok 

határozzák meg. 

 

Figyelembe véve a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, 

körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó 

valószínűségű és súlyosságú kockázatot minden olyan biztonsági intézkedést megtettünk, ami 

garantálja a személyes adatok biztonságát. 

 

Honlapunkon a közzétett szolgáltatásainkról általános információkat olvashat, telefonon, e-mailben 

és a kapcsolati űrlap segítségével fel tudja venni velünk a kapcsolatot. 

 

Kérjük, hogy minden esetben olvassa el az adatkezelési tájékoztatónkat! 

 

A kapcsolatfelvétel során időpontot tudunk egyeztetni a személyes találkozásra. 

 

Honlapunkon feltüntettük az általunk nyújtott szolgáltatások aktuális árait tájékoztatás céljából, 

azonban felhívjuk a figyelmet, hogy a szolgáltatások a weboldalon nem rendelhetők meg, az oldal 

nem működik webáruházként. Amennyiben igénybe venné szolgáltatásainkat, abban az esetben 

személyesen kell találkoznunk, szerződést kötnünk és az azzal kapcsolatos adatkezelésről a 

helyszínen tájékoztatjuk. 

 

Honlapunkon regisztrálni nem lehet, hírlevelet nem küldünk és marketing tevékenységet sem 

folytatunk. Facebook oldalunkra eljuthat, ha úgy dönt a Facebook gombra való kattintással, de ezt mi 

http://www.tarhely.eu/


nem látjuk. A Facebook használatával kapcsolatos adatkezelést a közösségi oldal adatkezelési 

tájékoztatójában olvashatja. 

 

Harmadik országba, nemzetközi szervezethez nem továbbítunk adatot, automatizált döntéshozatali 

tevékenységet nem végzünk, profilalkotást nem folytatunk. 

 

Honlapunk használatával kapcsolatosan az alábbiak szerint kezeljük a személyes adatokat: 

 

Kapcsolat felvétel során: 

 

a hozzájárulása alapján- Ön adja meg nekünk önként az adatait azzal, hogy ír vagy telefonál nekünk 

 

Hírlevelet és marketing célú levelet semmilyen esetben nem küldünk! 

 

Az adatkezelés leírása: Milyen célból kezeljük az adatokat? Mi az adatkezelés jogalapja?

 Milyen adatokat kezelünk? Kik férhetnek az adatokhoz?  

Az adatok tárolásának ideje: 

telefonos kapcsolatfelvétel kapcsolattartás, információnyújtás Az érintett hozzájárulása 

GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont) név, telefonszám és az Ön által közölt adatok Adatkezelő és 

munkatársai Hívólistát naponta töröljük 

e-mailes kapcsolatfelvétel kapcsolattartás, információnyújtás Az érintett hozzájárulása 

GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont) email cím és az                      e-mailben Ön által közölt adatok

 Adatkezelő és munkatársai hozzájárulás visszavonásáig, egyéb esetben a leveleket 

havonta töröljük 

űrlapos üzenetküldés kapcsolattartás, információnyújtás Az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk 

1. bek. a) pont) Név és minden, a kapcsolatfelvételnél Ön által közölt adat Adatkezelő és 

munkatársai, IT szolgáltató és munkatársai a hozzájárulás visszavonásáig, egyéb esetben havonta 

töröljük 

A hozzájárulást visszavonhatja bármikor e-mailben vagy az üzenetküldő űrlapon keresztül. Ez esetben 

adatait haladéktalanul (lehetőség szerint egy munkanapon belül) töröljük. 

 

A Facebookkal (Facebook Inc. - Menlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok) közös adatkezelőnek 

számítunk. Ez esetben az alábbiak szerint kezeljük adatait: 

 

Az adatkezelés leírása: Milyen célból kezeljük az adatokat? Mi az adatkezelés jogalapja?

 Milyen adatokat kezelünk? Kik férhetnek az adatokhoz? Az adatok tárolásának ideje 



Facebook oldal: Aszi Kft Tevékenységünk iránt érdeklődők részére információnyújtás, 

szolgáltatásokról tájékoztatás. Az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont) név, nyilvános 

profil, nyilvános megosztások, bejegyzéskedvelések, hozzászólások, privát üzenetek nyilvános

 Hozzájárulás visszavonásáig 

  

 

A Facebook oldalunkkal kapcsolatos Adatkezelési tájékoztató megtalálható a facebook oldalon, a 

névjegy lapfülön. 

 

Sütik (cookie) kezelése 

 

Honlapunk össze van kapcsolva facebook oldalunkkal. 

 

Fontos! A közösségi oldal elhelyezhet az Ön számítógépén olyan sütiket is, amik személyes adatokat 

gyűjtenek, ezeket mi nem látjuk, a mi oldalunktól függetlenek. Lejjebb tájékoztatjuk arról, hogyan 

tudja a böngészőjében beállítani a sütikezelést. 

 

Tájékoztató sütik alkalmazásáról a honlapon 

 

A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének 

– hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. 

 

A süti lényege, hogy az weboldal szolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy 

felhasználót megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben 

kezelni. Ezekről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy 

felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve 

az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics-profilozásra alkalmas lehet) 

 

A sütik fajtái: 

 

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: 

 

Ezek azok a sütik, amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan. 

 



Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, 

hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák 

annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat. Ezen sütik adatkezelésének 

időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik- a böngésző bezárásával a sütik e 

fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. (jogalap jogos érdek: 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) 

bekezdés) 

 

Használatot elősegítő sütik: azok a sütik, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például 

milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt 

beállítási adatokat jelentik. 

 

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása. 

 

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a 

honlap használatának kényelmesebbé tétele. 

 

Ez az adat inkább a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a 

látogatót. 

 

Teljesítményt biztosító sütik: információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon 

belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. 

Google Analytics, AdWords). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak. 

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

 

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése. 

 

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat: 

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

 

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat: 

 

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu 

 



A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező! Böngészőjében beállíthatja, hogy 

milyen sütiket engedélyez. 

 

Felhívjuk a figyelmet: előfordulhat, hogy bizonyos webhely funkciók vagy szolgáltatások nem fognak 

megfelelően működni sütik nélkül. 

 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól itt tájékozódhat: 

 

Google Chrome:https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 

 

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 

 

Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-11 

 

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 

 

Az érintettek jogai: 

 

A honlap használata során az alábbi adatokat kezeljük: név, e-mail cím, telefonszám és minden olyan 

személyes adat, amit ezen kívül a tudomásunkra hozott. Amíg az adatokat kezeljük, addig különböző 

jogosultságokkal élhet attól függően, hogy mi alapján kezeljük az adataidat. 

 

1. Tájékoztatáshoz, tájékozódáshoz való jog 

 

Jelen tájékoztatóval éppen ezt a jogot biztosítjuk azzal, hogy tájékoztatjuk az adatkezelés 

körülményeiről. 

2. Hozzáféréshez való jog: 

 

Információt kérhet arról, hogy kezeljük-e személyes adatait. Mi erről tájékoztatjuk. Ha kezeljük, akkor 

pontosan meg is mondjuk, hogy milyen adataidat kezeljük és mi alapján, milyen célból, valamint 

tájékoztatjuk arról is, hogy kinek adjuk át, meddig tároljuk, mik a jogai és jogorvoslatért hova 

fordulhat. Mindezt igyekszünk a lehető leggyorsabban, ha lehet, akkor 30 napon belül megtenni. 

3. Helyesbítéshez való jog 



 

Ha úgy gondolja, hogy valamelyik általunk kezelt adata hibás vagy kiegészítésre szorul, akkor kérésére 

kijavítjuk vagy kiegészítjük. (elírtunk valamit vagy megváltozott bármilyen személyes adata- például a 

telefonszáma, vagy éppen a neve). Ha a kérdéses adatot továbbítottuk valakinek, akkor őt is 

értesítjük, hogy javítsa, egészítse ki, amit kell. 

4. Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog 

 

Ha hozzájárulása alapján kezeltük az adatot és visszavonta a hozzájárulást, akkor az adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül, lehetőleg 24 órán belül töröljük. Akkor is töröljük, ha már nincs 

szükségünk rá az adott célra. 

Töröljük az adatot, ha azt jogalap nélkül kezeltük. 

Ha jogos érdekből kezeljük az adatot, akkor tiltakozhat az adatkezelés ellen, megvizsgáljuk és 

töröljük, ha az más jogos érdekét nem sérti. 

Ha nyilvánosságra hoztunk személyes adatot és szeretne élni ezzel a jogával, akkor minden tőlünk 

telhető, ésszerűen elvárható intézkedést megteszünk ennek érdekében. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

Amennyiben úgy gondolja, hogy nem pontosak az adataid, akkor kérheti a korlátozást, amíg ezt 

ellenőrizzük 

Jogellenesen nem kezelünk adatot, de ha mégis előfordulna, akkor a törlés helyett kérheti a 

felhasználás korlátozását. 

Ha nekünk már nem kell az adat és törölnénk, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez, akkor kérheti törlés helyett a korlátozást-ekkor csak tárolni 

fogjuk az adatot;. 

Ha tiltakozott az adatkezelés ellen, akkor meg kell állapítanunk, hogy a mi jogos érdekeink 

elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben, ez idő alatt csak tároljuk az adatot. 

6. Tiltakozáshoz való jog 

 

Ez a jog akkor illet meg, ha jogos érdeken alapul az adatkezelés. Jellemzően jogi személy ügyfelek 

kapcsolattartóinak adatait kezeljük ilyen módon. 

7. Adathordozhatósághoz való jog 

 

Ha hozzájáruláson vagy szerződéses alapon kezeljük adatait és mindezt automatizált módon, akkor 

kérheti, hogy adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adjuk át Önnek, 

vagy küldjük el egy általad megjelölt adatkezelőnek. 

8. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás 



 

Ilyen jellegű adatkezelést nem végzünk. 

 9. Jogorvoslati lehetőségek 

 

Amennyiben az adatkezelésünkben szabálytalanságot vél felfedezni, úgy kérjük, hogy a 

heliportplus@gmail.com címen jelezze ezt nekünk. Biztosak vagyunk benne, hogy megoldjuk a 

problémát. 

 

Jogait érvényesítheti bíróság előtt is, de fordulhat panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz is. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Postacím: 1530 

Budapest, Pf.: 5.,e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ,Telefonszám: +36 (1) 391-1400) 

 

Adatkezelésünket és az ezzel kapcsolatos tájékoztatónkat a jogszabályi változásoknak megfelelően 

felülvizsgáljuk, aktualizáljuk. 

 

Jelen tájékoztatónk 2019.02.01-től hatályos 


