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Érvényes: 2020. április 6-tól visszavonásig

Az adatkezelő személye és elérhetőségei

Diák-Utak Szolgáltató Kft. (székhely: 2230 Gyömrő, Rozsnyó utca 5. 2. em. 1.,  cégjegyzékszám: 13-
09-205176;  adószám: 27051975-2-13; kapcsolattartó személy neve: Fehér Csaba; e-mail: 
info@diakutak.com, tel.: +36-70/946-33-44; a továbbiakban: Diák-Utak) jár el 
adatkezelőként az ügyfelek személyes adatai tekintetében.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
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 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)

Meghatározások

Adatkezelő:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  közhatalmi  szerv,  ügynökség  vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy
a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon  végzett  bármely  művelet  vagy  műveletek  összessége,  így  a  gyűjtés,  rögzítés,
rendszerezés,  tagolás,  tárolás,  átalakítás  vagy  megváltoztatás,  lekérdezés,  betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

GDPR: 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 irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely

információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen

valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes













 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 





Fehér Csaba
ügyvezető

Diák-Utak Szolgáltató Kft.
Székhely: 2230 Gyömrő, Rozsnyó utca 5. 2. em. 1.

info@diakutak.com
www.diakutak.com

+36-70/946-33-44


