
1. A lakasfelujitasmost.hu TÖBBEK KÖZÖTT AZ ITT FELSOROLT 
ADATKEZELÉSEKKEL KAPCSOLATBAN KEZELI A SZEMÉLYES 
ADATAIDAT 

1.1. A weboldalunkon történő űrlap kitöltése 
Itt többek között a regisztrációval kapcsolatos adataid tároljuk. Ezen adataid alapján tudjuk a 
közöttünk létrejött szerződést teljesíteni. Az itt megadott adatok szolgálnak a kapcsolattartásra is, 
például abban az esetben, ha valamilyen információt szeretnénk veled közölni a megrendeléseddel 
kapcsolatban. 
  
1.2. Hírleveleinkkel kapcsolatos adatkezelés 
Fontos számunkra, hogy amennyiben érdekesnek találod, akkor megfelelő ajánlatokat tudjunk neked 
küldeni email üzenet formájában. Tudnod kell azonban, hogy ezek az e-mailek marketing célt 
szolgáltnak és a lakasfelujitasmost.hu aktuális akcióit kedvezményeit tartalmazzák. 
  
1.3. Ügyfélszolgálathoz és panaszkezeléshez, garancia érvényesítéséhez kapcsolódó 
adatkezelések 
A lakasfelujitasmost.hu ügyfélszolgálatot üzemeltet annak érdekében, hogy a vásárlóinkkal tudjuk a 
kapcsolatot tartani.  Ezen platform szolgál arra is, hogy az esetleges minőségi kifogásokat kezeljük. 
Ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot mind email üzenetben, mind postai levélben, mind pedig 
telefonon fel tudod venni.  
  
1.4. Süti kezelés 
A kényelmes vásárlási élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók 
biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez és reklámozás céljából.  
  

2. MILYEN JOGAIM VANNAK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL, 
FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN? 

Nagyon fontos számunkra, hogy megfelelően tudjunk téged tájékoztatni a személyes adataidról, 
illetve az is fontos, hogy az ezzel kapcsolatos jogaidat megfelelően tudd gyakorolni. Összeszedtük, 
hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan milyen jogok illetnek meg téged. 
  
2.1. Tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog 
Mint személyes adatok kezelésében érintett, jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj tőlünk arra 
vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e nálunk, és ha folyamatban van, 
akkor jogosult vagy arra is, hogy a személyes adatokhoz és az ezzel kapcsolatos információkhoz 
hozzáférj. Ilyen információk többek között az általunk végzett adatkezelés célja, a személyes adatok 
kategóriái, kikkel közöljük a személyes adataid, személyes adataid tárolásának tervezett időtartama. 
  
2.2. Helyesbítés joga 



Kérés esetén jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsük. 
Ezzel kapcsolatban jogosult vagy arra is, hogy a hiányos személyes adataidat kiegészítsük. 
  
2.3. Törléshez vagy más néven elfeledtetéshez való jog 
Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyik fennáll, akkor jogosult vagy arra, hogy kérésedre 
késedelem nélkül töröljük a személyes adataidat. Ezek az indokok az alábbiak: 

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 
módon kezelték; 
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 
nincs más jogalapja; 
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna; 
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
kínálásával kapcsolatosan került sor. 
  

2.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, akkor jogosult vagy arra, hogy kérésedre 
korlátozzuk a személyes adatok kezelését. Ezek az indokok az alábbiak: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát; 
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
d) az érintett 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 hozzájárulásoddal, 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. 
  
2.5. Adathordozhatósághoz való jog: 
Jogosult vagy arra is, hogy az általunk kezelt, rád vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles 
körben használt, géppel olvasható formában megkapd és jogosult vagy arra is, hogy ezeket az 
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk. Erre akkor van 



lehetőséged, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés 
automatizált módon történik. 
Ezzel kapcsolatban közvetlen továbbításra is van lehetőséged. 
  
2.6. Tiltakozáshoz való jog 
Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okból, bármikor tiltakozz a személyes 
adatait kezelése ellen, ha az adatkezelés például a lakasfelujitasmost.hu-hoz kapcsolódó jogos 
érdeken alapul. Ezzel kapcsolatban azonban felhívjuk a figyelmed arra, hogy amennyiben megtiltod, 
vagy kéred az adatkezelés megszüntetését, akkor fennállhat az az eset is, hogy nem tudunk téged 
megfelelően kiszolgálni. 
  
2.7. Visszavonás joga 
Természetesen jogosult vagy arra, hogy a hozzájárulásodon alapuló hozzájárulásodat, bármikor 
visszavond. Ez alapján tehát, ha például feliratkoztál a hírlevelünkre, akkor bármikor kérheted, hogy a 
továbbiakban ne küldjünk neked hírlevelet. 
  
3. MILYEN LÉPÉSEKET TETTÜNK SZEMÉLYES ADATAID 
BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN? 

A lakasfelujitasmost.hu korszerű hardver és szoftver megoldásokat alkalmaz annak érdekében, hogy 
az adataid biztonságban legyenek. Ezek a rendszerek a technika jelenlegi állása alapján védik az 
adataidat a jogosulatlan hozzáféréstől, a megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, 
törléstől illetve a megsemmisítéstől. A személyes adataidat csak a szabályzatainkban meghatározott 
adatkezelők és adatkezelők illetve munkatársaink ismerhetik meg. A biztonság érdekében többek 
között tűzfalakat, vírus- és behatolás védelmet, illetve jelszavas védelmet is alkalmazunk, 
egyesesetekben pedig titkosítást alkalmazunk. 
  
  
5. ADATFELDOLGOZÓK 

Személyes adataidat természetesen kiemelten kezeljük. Fontos tudnod azonban, hogy a szerződés 
teljesítése érdekében a hatályos jogszabályoknak megfelelően, illetve hozzájárulásod alapján 
Adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Ilyen Adatfeldolgozók többek között, de nem kizárólagosan: 

● a vállalatirányítási rendszer üzemeltetője 
● a honlap üzemeltetője 
● számviteli tevékenységet végző cég 
● lakasfelujitasmost.hu munkavállalói 

Az adatfeldolgozók önálló döntéseket nem hoznak és folyamatosan ellenőrizzük őket, annak 
érdekében, hogy a személyes adataid biztonságban legyenek. 
Kiemeljük azonban, hogy a személyes adataidat soha nem adjuk el, azokkal nem kereskedünk. 
  


