Adatkezelési tájékoztató
1. Bevezetés
Az Aqua Regia Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Verebélyi köz
2., elérhetőségei: info@aquaregia.hu, +36 (30) 757 1918, a továbbiakban: „Aqua Regia Kft.”/
„Társaság”) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi tájékoztató tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy kereskedelmi és marketing tevékenységével kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott
elvárásoknak.
Az Aqua Regia Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Aqua Regia
Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és
szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az Aqua Regia Kft. az alábbiakban ismerteti a kereskedelmi és marketing tevékenységével
kapcsolatos adatkezelési gyakorlatát:
Az Aqua Regia Kft. kereskedelmi és marketing tevékenységének adatkezelései önkéntes
hozzájáruláson, szerződés, vagy jogi kötelezettség teljesítésén, vagy az Aqua Regia Kft. jogos
érdekén alapulnak.
Az Aqua Regia Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – 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 (a továbbiakban: „Rendelet” /
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”)
2000. évi C. törvény a számvitelről („Számv.tv.”)
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”)
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről („Eht.”)
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól („Grt.”)
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról („Fogyvédtv.”)
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről („Fogytv.”)
2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól („Szvtv.”).
Az Aqua Regia Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti partnereit és ügyfeleit.
2. Adatkezelő adatai
Adatkezelő megnevezése: Aqua Regia Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 07-09-014664
Adatkezelő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Verebélyi köz 2.
Telefonszáma: +36 30 757 1918
Adatkezelő elektronikus címe: info kukac aquaregia.hu (info@aquaregia.hu)
Adatkezelő képviselője: Schőn György, Ügyvezető

3. Adatfeldolgozó adatai
Adatfeldolgozó megnevezése: Nemes-Kakas Vendégház Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 07-09-002937
Adatkezelő székhelye: 8045 Isztimér, Köztársaság utca 58.
Adatkezelési tájékoztató
Adatfeldolgozó megnevezése: Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045531
Adatkezelő székhelye:1016 Budapest, Mészáros utca 13.
Adatkezelési tájékoztató
Adatfeldolgozó megnevezése: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (ellenőrzések lefolytatása)
Adatkezelő székhelye:1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Adatfeldolgozó megnevezése: "VALETO" Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 07-09-004341
Adatkezelés székhelye: 8000 Székesfehérvár, Vágújhelyi u. 43.
Adatfeldolgozó megnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály , Móri
Járási Hivatala
Adatkezelés székhelye: 8060 Mór, Kodály Z.u.1.

4. Adatvédelmi tisztviselő (DPO)
A Társaság áttekintette belső folyamatait, amely során arra jutott, hogy az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 37. cikk (1) bekezdése szerinti adatkezelési tevékenységeket nem
végez, DPO kinevezésére nincs szükség.
5. Adatvédelmi hatóság adatai
Neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postai címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Elektronikus címe: ugyfelszolgalat kukac naih.hu (ugyfelszolgalat@naih.hu)
Telefonszáma: +36 1 391 14 00
Fax: +36 1 391 14 10
Weblapja: https://naih.hu
6. Az adatkezelési tevékenységek bemutatása
Az adatkezelés célja információnyújtás, kapcsolattartás az ügyfelekkel és érdeklődőkkel.
A weblap cookie-kat / sütiket használ, a külön süti tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.
Az adatkezelések jogalapja az érintettek hozzájárulása és jogos érdek. Az adatok tárolásának
időtartama: a hozzájárulás megszűnéséig, illetve az adatkezelési cél megszűnéséig, illetve az ágazati
jogszabályokban és állásfoglalásokban előírtaknak megfelelően.
A Társaság automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adatfelvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk partnereinket és ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, a

szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek, tájékoztatás adása, adatok
közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Aqua Regia Kft-t.
Az Aqua Regia Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
7. Az érintettek jogai
Azon természetes személy, akinek a személyes adatát a Társaság kezeli (a továbbiakban:
„Érintett”), bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Társasághoz
fordulhat, és tájékoztatást kérhet a Társaság által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.
Érintett jogos kérése esetén a Társaság a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban
tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa, vagy rendelkezése szerint
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A Társaság az esetleges adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az
Érintett tájékoztatása céljából megalkotja belső Adatvédelmi incidens szabályzatát és adatvédelmi
incidens nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi
incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és
az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott
esetleges egyéb adatokat.
Érintett kérheti adatainak törlését („elfeledéshez való jog”), helyesbítését, kezelésének korlátozását,
zárolását. Az Érintett bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatai helyesbítését, vagy törlését.
Társaság a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok
nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás)
alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Társaság jogszabályi előírás alapján a szükséges
időtartamig megőrzi.
Az Érintett kérheti adatai zárolását. A Társaság zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri,
vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett
jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés
céljára tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha a Társaság az Érintett helyesbítés, zárolás,
vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban
közli a helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli indokait és jogalapját.
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik
adatkezelő részére történő továbbítását.
Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának
kezelése ellen. Társaság a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről

az Érintettet írásban tájékoztatja.
Esetleges jogvita, jogorvoslat: Amennyiben a fentiek nem vezetnek eredményre az Érintett a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a fent jelölt elérhetőségein,
vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik.

8. Adatbiztonság
A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett,
tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok esetleges
jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását, megsemmisülését, illetve az
adatszivárgást.
A Társaság gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá,
azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, ne
törölhesse.
A Társaság megtesz minden tőle elvárhatót, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve
semmisüljenek meg. Ezen kötelezettségvállalást a Társaság az adatkezelési tevékenységben részt
vevő munkavállalói, illetve a Társaság megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja és
betartatja.

9. Záró rendelkezések
A jelen Tájékoztatót, illetve annak mindenkor hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt változatát a Társaság az Érintetteknek kérésükre átadja.
Társaság az európai adatvédelmi reform keretében születő új uniós és hazai jogszabályok és
állásfoglalások mentén a jelen Adatkezelési Tájékoztatót időről-időre felülvizsgálja, módosítja.
A módosításokat az Érintettekkel elsősorban az www.aquaregia.hu weblapon történő elhelyezéssel
közli. A módosítást az Érintett a Társaság által üzemeltetett weblap használatával, ráutaló
magatartásával /Ptk. 6:4.§(2)/ fogadja el.

