ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ASZ HATÁLYA
1.1 A jelen Adatvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: ASZ) a Felhasználók és az Ügyfelek Adatainak
kezelésére, felhasználására, tárolására (= Adatkezelés) vonatkozó szabályokat tartalmazza.
1.2 A Honlap üzemeltetője a CreatIT Solutions Kft. (6724 Szeged, Körtöltés utca 59.,
Cégjegyzékszám: 06 09 014875, Adószám: 11705967-2-06). A CreatIT Solutions Kft.
Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság.
1.3 Az Adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog tiszteletben tartása érdekében a jelen ASZ
célja az Adatkezelésre vonatkozó adatkezelési elvek és szabályok meghatározása. A jelen ASZ a
hatálybalépés napján lép hatályba. A hatálybalépés napja a jelen ASZ a Honlapon történő
közzétételének napja, azaz 2017.05.01. napja. Az ASZ rendelkezései a hatálybalépés napjától
valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak.
1.4 A CreatIT Solutions Kft. fenntartja magának a jogot az ASZ módosítására. A CreatIT Solutions Kft.
biztosítja, hogy a hatályos ASZ a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Valamennyi Felhasználó és
Ügyfél elfogadja, hogy az Adatkezelésre az Adatkezelés napján hatályos ASZ rendelkezései az
irányadóak.
1.5 A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél ÁSZF (elérhető a creatit.hu weboldalról)
elfogadásával vagy valamely Szerződés aláírásával elfogadja, hogy az ASZ szabályait elolvasta,
megértette és elfogadta.
2. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
2.1. A jelen ASZ a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően készült, különös tekintettel az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (a
továbbiakban: ”Adatvédelmi törvény”), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényre, az egyének védelméről a személyes
adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény
kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvényre, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban:”Ptk.”, a
továbbiakban együttesen: ”Jogszabályok”). A jelen ASZ-ben nem szabályozott kérdésekre a
Jogszabályok és az egyéb, a Felhasználás vagy a Szerződés megkötésének napján hatályos magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI
3.1 Az Adatkezelés biztonsága: A CreatIT Solutions Kft. az Adatokat bizalmasan kezeli és
tiszteletben tartja a Felhasználók és az Ügyfelek információs önrendelkezési jogát. A CreatIT
Solutions Kft. megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és a jelen ASZ-ben kialakítja
azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Jogszabályokban foglalt kógens szabályok érvényre
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juttatásához szükségesek. Az Adatkezelésre kizárólag a CreatIT Solutions Kft. tulajdonosai, vezető
tisztségviselői és a CreatIT Solutions Kft.-vel munkaviszonyban álló munkavállalói – vagy külön
szerződéses kikötés esetén – megbízottjai vagy (al)vállalkozó jogosultak. Utóbbi két esetben mind a
megbízási, mind a(z al)vállalkozási szerződésben a CreatIT Solutions Kft.-vel szerződő felet
köteleztetni kell a jelen ASZ-ben foglalt rendelkezések betartására, ezen rendelkezések megszegése
esetén pedig a jogi következményekre. A CreatIT Solutions Kft. az Adatkezelés során adatfeldolgozót
nem vesz igénybe.
3.2 Az Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelésre csak a Felhasználó vagy Ügyfél önkéntes
hozzájárulása vagy Jogszabály(ok) által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. A
CreatIT Solutions Kft. az általa kezelt Adatokat - a hatóságok vagy más állami szervek részére
elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve - harmadik személynek csak a Felhasználó vagy
Ügyfél előzetes engedélyével adja ki. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt a CreatIT
Solutions Kft. minden egyes adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás
jogalapja, kötelezettsége, továbbá azt is, hogy az adatkérés valamennyi kért adat vonatkozásában
jogilag megalapozott-e.
3.3 Az Adatkezelés célhoz kötöttsége: Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény
során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan Adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig.
3.4 Az Adatkezelés célja: az Adatkezelés célja, hogy a CreatIT Solutions Kft. a Felhasználók és az
Ügyfelek irányában fennálló, jogszabályon vagy valamely Szerződésen alapuló jogait és kötelességeit
gyakorolja, a Felhasználókat és az Ügyfeleket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, a
Felhasználók, valamint az Ügyfelek adatait statisztikai célokra és hirdetési tevékenysége során
felhasználja, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek részére reklámüzeneteket küldjön, továbbá
ellenőrizze a CreatIT Solutions Kft. által a Felhasználóknak és az Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások
színvonalát.
3.5 Az Adatok tárolása: A CreatIT Solutions Kft. megteszi mindazon technikai és szervezési
intézkedéseket, amelyek az Adatok biztonságos tárolásához, illetéktelen személyek által történő
felhasználás megakadályozásához, így különösen hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan
továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségesek.
3.6 A Felhasználó, illetve az Ügyfél tájékoztatása: A Felhasználó, illetve az Ügyfél kérelmére a
CreatIT Solutions Kft. kizárólag e-mailben ad tájékoztatást a Felhasználónak, illetve az Ügyfélnek a
saját Adata kezelésének céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az Adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá - az érintett Adat továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről. A Felhasználó, illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a CreatIT Solutions Kft. harmadik
fél Felhasználónak, Ügyfélnek vagy sem Felhasználónak, sem Ügyfélnek nem minősülő harmadik
személynek – az állami hatóságnak történő adatközlés esetét kivéve – más Felhasználó vagy Ügyfél
Adatát nem köteles és nem is jogosult kiadni.
3.7 Szabad Adatkezelés: Valamennyi Felhasználó és Ügyfél tudomásul veszi, hogy a CreatIT
Solutions Kft. jogosult a Felhasználó, illetve az Ügyfél ún. szabadon fellelhető Adatait, azaz a
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nyilvános állami vagy más adatbázisokban fellehető Adatait szabadon, a Felhasználó engedélye
nélkül kezelni.
4. ADATKEZELÉS
4.1 A CreatIT Solutions Kft. a Felhasználókról és az Ügyfelekről semmilyen, általuk önkéntesen meg
nem adott adatot nem gyűjt, IP címüket nem rögzíti, a Felhasználó számítógépén semmilyen
adatcsomagot (ún. cookie-t) nem helyez el.
4.2 Valamely Szerződés megkötése során Kötelező adatok az alábbiak: az Ügyfél teljes, személyi
igazolványában szereplő vezeték- és keresztneve, személyi igazolvány- vagy útlevélszáma, állandó
lakcíme, e-mail címe és telefonszáma.
5. VEGYES RENDELKEZÉSEK
5.1 A jelen ASZ értelmezésére a magyar jog az irányadó.
5.2 A jelen ASZ bármely rendelkezésének érvénytelensége az ASZ többi részének érvényességét
nem érinti.
5.3 Bármilyen, a Felhasználó vagy az Ügyfél és a CreatIT Solutions Kft. között az Adatkezeléssel
vagy a jelen ASZ-ben foglaltakkal kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Szegedi Járás Bíróság,
illetve a Szegedi Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Kelt.: Szeged, 2017.05.01.
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