ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az SDSYS Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az
Adatkezelő honlapján igénybe vehető szolgáltatásokat megelőzően a személyes adat jogosultját az
Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról
és rendelkezésekről tájékoztassa.
A Tájékoztató az Adatkezelő Felhasználóival, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett
adatkezelésekre vonatkozik.
1. Az Adatkezelő
Név:
SDSYS Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Székhely:
1091 Budapest Üllői út 119.
Cégjegyzékszám:
Cg.01-10-048265
A bejegyző bíróság megnevezése:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:
13642134-2-43
Telefonszám:
+36 20 456 6500
E-mail:
mail@sdsys.hu
Weboldalak:
https://sdsys.hu/
Csiba András Lajos vezérigazgató
Adatkezelésért felelős
2. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét, hogy csak abban az esetben kezeli
a Felhasználó adatait, ha annak megismeréséhez és kezeléséhez az Általános Szerződési
Feltételekkel összhangban a Felhasználó hozzájárul vagy az alábbi pontok egyikének feltétele
teljesül.
3. Az Adatkezelő a felhasznált személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok és az Adatkezelési
Szabályzatának 4. fejezetében meghatározott időtartamig kezeli.
4. Az Adatkezelő által Felhasználó vonatkozásában végzett adatkezelés
célja: (i) érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés révén az sdsys.hu honlap megismerése, a
honlapon igénybevehető szolgáltatások érdekében kötelmi jogviszony teljesítése, kötelmi
jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése; (ii) az adatkezelőt terhelő jogi
kötelezettségek teljesítése és (iii) az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.
jogalapja: (i) ügyfél hozzájárulása; (ii) Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése; (iii)
szerződés teljesítése; (iv) személyes adat jogosultságnak vagy egy másik természetes személy
létfontosságú érdekének védelme; (v) Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.
5. Az Adatkezelő az ügyfél adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára,
a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő és az adattovábbítás címzettjeként bíróság,
hatóság vagy egyéb szerv az Adatkezelő felé hivatalos megkeresését eljuttatja;
b) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az
adattovábbítás címzettje az Adatkezelővel kötelmi jogviszonyban lévő személy, továbbá az
adattovábbítás a személyes adat jogosultja és az Adatkezelő közötti kötelmi jogviszony
teljesítése.
6. A személyes adat jogosultját megillető jogok:
Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő
adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:
a.) tájékoztatáshoz való jog.
b.) helyesbítéshez való jog;
c.) elfeledtetéshez való jog;
d.) adatkezelés korlátozásához való jog;

e.) adathordozhatósághoz való jog;
f.) tiltakozáshoz való jog.
7. Jogorvoslati lehetőségek:
Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt
tapasztalja, hogy az Adatkezelő megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat,
úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes
bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu

