Adatkezelési tájékoztató
Az FL Control Kft. (a továbbiakban úgy is mint, Adatkezelő) az www.flcontrol.hu honlapon
keresztül nyújtott szolgáltatásai során adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen
Adatkezelési tájékoztató tartalmát.
Az FL Control Kft. a személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezések
figyelembevételével kezeli. A jelen Adatkezelési tájékoztató azzal a céllal jött létre, hogy a
GDPR, valamint a kapcsolódó magyar ágazati jogszabályok, így különösen az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseivel összhangban tájékoztatást nyújtson arról, hogy milyen célból, milyen jogalapon
és miként kezeljük a személyes adatokat, az adatkezelési folyamat kapcsán, és az érintetteket
milyen jogérvényesítési lehetőségek illetik meg, valamint minden egyéb, az adatkezelés
szempontjából lényeges körülményről.
Adatkezelésünk minden esetben megfelel az alábbi elveknek:
− A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon végezzük. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
− A célhoz kötött adatkezelés elvének megfelelve a személyes adatokat csak meghatározott,
egyértelmű és jogszerű célból gyűjtünk. Az általunk kezelt személyes adatokat kizárólag
arra a célra használjuk fel, amelyről az érintettet az adatgyűjtéskor tájékoztattuk.
− Csak az adatkezelés szempontjából nélkülözhetetlen személyes adatokat kezeljük.
(„adattakarékosság”);
− Minden észszerű intézkedést meghozunk annak érdekében, hogy a személyes adatok
pontosak és naprakésznek legyenek, és hogy az adatkezelés céljai szempontjából
pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.
(„pontosság”);
− A személyes adatok tárolását úgy végezzük, hogy az érintettek azonosítását csak az
adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. („korlátozott
tárolhatóság”);
− A személyes adatok kezelését oly módon végezzük, hogy a megfelelő technikai,
szervezési intézkedésekkel biztosítjuk az adatok megfelelő biztonságát. („integritás és
bizalmas jelleg”);
− Az átláthatóság elvének megfelelve az érintetteknek nyújtott tájékoztatásunk elkészítése
során arra törekedtünk, hogy tömörek, könnyen érthetőek legyünk, figyelembe véve a
személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát.
− Adatkezelőként az adatkezelést úgy végezzük, hogy képesek legyenünk a fent írtaknak
való megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Ebben a tájékoztatóban összegyűjtöttük a legfontosabb információkat, amely alapján
meggyőződhet arról, hogy milyen formában kezeljük a személyes adatait, így egy általános képet
kaphat arról, hogy milyen adatkezelést folytatunk.
A jelen tájékoztató értelmezéséhez fontos, hogy tudja mi számít személyes adatnak.
Személyes adatnak minősül az Önre, mint természetes személyre vonatkozó bármely információ,
amely alapján azonosított vagy azonosítható válik. Ilyen személyes adatnak minősül többek
között a neve, email címe, telefonszáma.
Amennyiben a tájékoztató tartalmával, értelmezésével, az abban foglaltak alkalmazásával kérdése
merülne fel, úgy kérjük, hogy lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen:
info@flcontrol.hu
Adatkezelő adatai:
Cégnév: FL Control Kft.
Székhely: 2030 Érd, Csér u. 54.
Cégjegyzékszám: 13 09 190944
E-mail: info@flcontrol.hu
Telefon: +36 70 9400 150
Honlap: www.flcontrol.hu
Kérdés, ajánlat kérés, vagy csupán érdeklődés kapcsán velünk kapcsolatba lépő személyek
Ahhoz, hogy bármely magánszemély kérdéssel, észrevétellel forduljon hozzánk,
elengedhetetlenül szükséges, hogy részünkre a válaszadáshoz szükséges személyes adatait
megadja. Az adatok megadása önkéntes, de azok hiányában nem tudja felvenni a kapcsolatot
cégünkkel a weboldalon keresztül.
Kérjük, kizárólag olyan személyes adatokat osszanak meg velünk, amelyek megítélésük szerint a
kérdés megválaszolásához, az árajánlatadáshoz elengedhetetlenül szükségesek.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenet szövege
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, kérdés megválaszolása, árajánlat adás
Az adatkezelés jogalapja: a hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
Az adatkezelés időtartama: Az általunk kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg ez
elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt. illetve az érintett
személy hozzájárulásának visszavonásáig.
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon kérheted:
− postai úton a 2030 Érd, Csér u. 54. címen,
− e-mail útján az info@flcontrol.hu címen.

Az adatokhoz hozzáférő személyek
Az adatokhoz az Adatkezelő alkalmazásában álló azon munkavállalója fér hozzá, akinek ez a
feladatai ellátáshoz szükséges illetve ezen tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozó feladatai
ellátása érdekében.
Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a
kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját.
Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli
hozzájárulásával jogosult.
Személyes adatokat kizárólag akkor osztunk meg harmadik személyekkel, ha erre vonatkozóan
jogi kötelezettségünk áll fenn, vagy az egyéb okból jogszerű.
Az adatkezelési tevékenység során személyes adatokat nem továbbítunk harmadik országokba,
vagy nemzetközi szervezetek részére.
Adatfeldolgozó:
Biende Kft. - szerverhosting üzemeltető
1101 Budapest, Üllői út 114-116. B. ép. 4. em. 6-8.
adószám: 14139886-2-42
Milyen jogai vannak a személyes adatok kezelésével, feldolgozásával kapcsolatban?
Tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog
Mint személyes adatok kezelésében érintett, jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra
vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e nálunk, és ha folyamatban van,
akkor jogosult arra is, hogy a személyes adatokhoz és az ezzel kapcsolatos információkhoz
hozzáférjen. Ilyen információk többek között az általunk végzett adatkezelés célja, a személyes
adatok kategóriái, kikkel közöljük a személyes adatait, személyes adatai tárolásának tervezett
időtartama. A hozzáférés joga gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy az adatok másolatát
kérje. Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így
különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az FL Control Kft. jogosult az Ön
kérelmének teljesítését a szükséges és arányos mértékben megtagadni.
Helyesbítés joga
Kérés esetén jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsük.
Ezzel kapcsolatban jogosult arra is, hogy a hiányos személyes adatait kiegészítsük.
Törléshez vagy más néven elfeledtetéshez való jog
Amennyiben Ön valamely, vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az FL Control Kft.
az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:
− a személyes adatokra már nincs szükségünk abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük
vagy más módon kezeltük;
− Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
− Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;

− a személyes adatait az FL Control Kft. jogellenesen kezelte;
− a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
− a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:
− Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az FL Control Kft. ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
− az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
− az FL Controlnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
− Ön az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán
tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e
az érintett jogos indokaival szemben.
Amennyiben az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a
tárolás kivételével csak a hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adathordozhatósághoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy az FL Control Kft. által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja és jogosult arra is, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk. Erre Önnek
akkor van lehetősége, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az
adatkezelés automatizált módon történik. Ezzel kapcsolatban közvetlen továbbításra is van
lehetősége.
Tiltakozáshoz való jog
Amennyiben az Önre vonatkozó adatkezelés jogalapja az FL Control Kft. vagy harmadik személy
jogos érdeke, Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak a FL Control Kft. nem
köteles helyt adni, ha az FL Control Kft. bizonyítja, hogy
− az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
− az adatkezelés az FL Control Kft. jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódik.
Visszavonás joga
Ön természetesen jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez kapcsolódó
hozzájárulását bármikor visszavonja.

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak az FL Control Kft. által történő
kezelése megsérti a hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen GDPR rendelkezéseit,
jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye
szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához panasszal fordulni.
Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet
panaszt benyújtani.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Honlap: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Jogaid megsértése esetén ellenünk, mint Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatsz. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, mi
vagyunk kötelesek bizonyítani.

