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ADATKEZELŐ  
 

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL  

ÉS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL  
 
 
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 szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 
2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírásai alapján az alábbiak 
szerint adunk tájékoztatást az érintett részére a személyes adatok kezeléséről és az 
érintetti jogokról.   
 
 
I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 
 

 
CÉGNÉV: Biocenter Kft 
SZÉKHELY: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. 
CÉGJEGYZÉKSZÁM:  06-09-000322 
ADÓSZÁM: 10363573-2-06 
SZÁMLAVEZETŐ BANK: MKB 
HONLAP: www.biocenter.hu 
TELEFONSZÁM: +36 62 599 750 
KÉPVISELŐ NEVE:  Ábrahám Tamás 
 
 
Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az 
IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló 
szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett 
művelet a személyes adatok tárolása a szerveren. 
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő: 
 
Cégnév: DotRoll Kft. 
Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. 
Cégjegyzékszám: 01-09-882068 
Adószám: 13962982-2-42. 
Képviselő: Komáromi Zsolt György 
E-mail cím:  domreg@dotroll.com 
 
Társaságunk könyvviteli szolgáltatója 
A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói 
szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy 
kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat 
terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából. 
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Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő: 
Cégnév: Formel Kft. 
Székhely: 6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 31/B. III.14. 
Cégjegyzékszám: 06-09-003700 
Adószám: 11098694-2-06. 
Képviselő: Gönczi Gyuláné 
E-mail cím: formel@invitel.hu 
 
Társaságunk vevő nyilvántartó és kezelő rendszert (CRM) vesz igénybe. A CRM-ben 
szereplő személyes adatokat a megbízott cég szerződés szerinti jogalap alapján, GDPR 
irányelveknek megfelelően tárolja és kezeli. 
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő: 
 
Cégnév: MiniCRM Zrt. 
Székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. 
Cégjegyzékszám: 01-10-047449 
Adószám: 23982273-2-42 
Képviselő: Leskó Norbert 
E-mail cím: help@minicrm.hu 
 
Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés 
Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez 
szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek 
felhasználásával kiszállítja a terméket. 
Ezen szolgáltatók: 
 
Futárszolgálat 
Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. 
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. 
Cégjegyzékszám: 13-09-111755 
Adószám: 12369410-2-44 
 
II. TÁJÉKOZTATÁS EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL ÉS ADATBIZTONSÁGI 
INTÉZKEDÉSEKRŐL 
 
Regisztráció a Társaság honlapján 
 
(1) A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével 
adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez 
 
(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, 
keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító, érdeklődési kör 
 
(3) A személyes adatok kezelésének célja: 
-  A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése. 
-  Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, és postai megkereséssel. 
-  Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról. 
- Reklámküldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető. 
- A honlap használatának elemzése. 
 
(4) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. 
 
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság 
ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, 
adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatójának tárhely szolgáltatást végző munkavállalói. 
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(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, 
vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). 
 
Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés 
 
(1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó 
négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A 
hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, 
vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását 
jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.  
 
(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, 
keresztnév), e-mail címe. 
 
(3) A személyes adatok kezelésének célja: 
- Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában 
- Reklámanyag küldése 
 
(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 
 
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság 
ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, 
adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatójának munkavállalói a tárhely szolgáltatás 
teljesítése céljából, 
 
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél szolgáltatás fennállásáig, vagy az 
érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). 
 
Az Adatkezelő által végzett adatkezelés céljáról, jogalapjáról és egyéb körülményeiről az 
érintett részére az adatfelvételkor vagy az első kapcsolatfelvételkor tájékoztatást kell adni.  
 
Az Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes 
adatok biztonsága érdekében megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és 
kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek GDPR érvényre juttatásához 
szükségesek.    
 
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal 
vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. 
 
Cookie-k (sütik) kezelése 
 
A honlapunkon „session cookie-t” használunk: ezek az ideiglenes sütik a felhasználói 
belépésekhez / regisztrációhoz szükségesek, melyek használatához nem szükséges 
előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.  
 
 
III. AZ ÉRINTETTEK JOGAI 
 
Az érintett jogai röviden összefoglalva: 
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése   
2. Az érintett hozzáférési joga 
3. A helyesbítéshez való jog 
4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
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6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 
7. Az adathordozhatósághoz való jog 
8. A tiltakozáshoz való jog 
9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
10. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
11. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való 
jog) 
12. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
13. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz 
való jog 
 
Az érintett jogai részletesen és teljes körűen:  
 
Előzetes tájékozódáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az 
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 
(Rendelet 13-14. cikk) 
 
Az érintett hozzáférési joga 
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó 
információkhoz hozzáférést kapjon. 
(Rendelet 15. cikk). 
 
A helyesbítéshez való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
(Rendelet 16. cikk). 
 
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje 
a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre 
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben 
meghatározott indokok valamelyike fennáll. 
(Rendelet 17. cikk) 
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a 
rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. 
(Rendelet 18. cikk) 
 
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az 
Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 
(Rendelet 19. cikk) 
 
Az adathordozhatósághoz való jog 
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy 
Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 
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géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat 
egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, 
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 
(Rendelet 20. cikk) 
 
A tiltakozáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés 
közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő 
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges). 
(Rendelet 21. cikk) 
 
Korlátozások 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 
alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

 Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 
személyes adatok pontosságát; 

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 
azok felhasználásának korlátozását; 

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; 

 Az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos 
indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben. 

(Rendelet 23. cikk) 
 
 
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 
(Rendelet 34. cikk) 
 
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való 
jog) 
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a 
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti 
tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése 
megsérti a Rendeletet. 
(Rendelet 77. cikk) 
 
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti 
hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti 
hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az 
érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak 
eredményéről. 
(Rendelet 78. cikk) 
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Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 
jogorvoslathoz való jog 
 
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes 
adatainak, e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet 
szerinti jogait. 
(Rendelet 79. cikk) 
 
Kelt, Szeged, 2018. május 20. 
 
 
Biocenter Kft. 
 


