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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

A fenti (jelen adatkezelési tájékoztatóra mutató hivatkozás) nyilatkozatban meghatározott adatkezelések az 

Ön hozzájárulásán alapulnak, így a KÖZSZÖV csak akkor jogosult megkezdeni az adatkezelést, ha Ön bejelöli 

a nyilatkozat alatt található „Igen” választ. A hozzájárulás megadása esetén a személyes adatokat mindaddig 

jogosult a Közétkeztetők, Élelmezésvezető Országos Szövetsége (továbbiakban: KÖZSZÖV) kezelni, amíg ele-

get nem tesz a felajánlásának. Annak teljesülése után a személyesek adatok törlésre kerülnek rendszeréből. 

Amennyiben Ön nem kerül az első 100 kitöltő közé, személyes adatait haladéktalanul töröljük. 

Az Ön személyes adatait a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó tevékenységet végző munkavállalók, megbí-

zottak, közvetítők, kiszervezett tevékenység végzők ismerhetik meg.  

A KÖZSZÖV-ről és annak tagjairól bővebb tájékoztatást kaphat a www.kozszov.hu oldalon. Tájékoztatjuk to-

vábbá, hogy adattovábbítás esetén személyes adatait nem továbbítjuk az Európai Unión kívülre, vagy nem-

zetközi szervezet részére. 

Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen az adatkezelésről, kezelt személyes adatai helyesbítését, azok 

törlését, illetve korlátozását kérje. A jogait részletesen a 2016/679/EU rendelet 15-18. cikke tartalmazza. Kér-

jük, hogy ezen jogai érvényesítésével kapcsolatos igényeit a következő elérhetőségeink valamelyikére szíves-

kedjen megküldeni: 

▪ személyesen a 1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42 I. em. 4. (előzetes egyeztetés alapján) 

▪ postai úton nyilatkozatának a 1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42 I. em. 4. címre történő megkül-

désével; 

▪ e-mailen keresztül nyilatkozatának az hirlevel.kozszov@gmail.com e-mail címre történő megküldé-

sével. 

Amennyiben adatvédelmi jogai sérülnek, úgy jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információ-

szabadság Hatóságnál, mellyel az alábbi elérhetőségek valamelyikén tud kapcsolatba lépni: 

▪ posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

▪ cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

▪ Telefon: +36 (1) 391-1400 

▪ E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

▪ Honlap: http://naih.hu 

Ön jogsérelem esetén továbbá jogosult az illetékes bíróság előtt érvényesíteni a fenti jogait.  

Tájékoztatjuk, hogy a 1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42 I. em. 4. címen további, bővebb tájékoztatást 

kaphat a KÖZSZÖV adatkezeléseiről, illetve az Önt a jogszabályok alapján, személyes adataival kapcsolatban 

megillető jogosultságokról. 

Amennyiben a KÖZSZÖV adatfeldolgozókat vesz igénybe erről tájékoztatjuk. 
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