
 

 

Adatkezelési tájékoztató 

 
 
A Chimpex Hungária Kft (székhely: 1037.Budapest, Bécsi út 267., 
cégjegyzékszám: 01 09 564342, adószám: 12193273241) (a továbbiakban: 
Szolgáltató, adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatónak. 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 (általános adatvédelmi 
rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 
RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. 
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: 
www.chimpex.hu 
 
Az adatkezelő és elérhetőségei: 
Név: Chimpex Hungária Kft 
Székhely: 1037.Budapest, Bécsi út 267 
E-mail: adatkezeles@chimpex.hu 
Telefon: +36 1 430 32 80 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 
 

 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 személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező 
alapján azonosítható. 
 

 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 
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megváltoztatás, lekérdezés, betekint és, felhasználás, közléstovábbítás, 
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, 
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 
megsemmisítés. 
 

 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. 
 

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

 Címzett:  
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, 
függetlenül attól, hogy harmadik fél -e. Azon közhatalmi szervek, amelyek 
egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek 
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg 
kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó 
adatvédelmi szabályoknak. 
 

 Az érintett hozzájárulása:  
Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy 
a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy 
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 
 
 
 
 
 



 

 

 Adatvédelmi incidens: 
A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy 
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések 
elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni: 
 
- postai úton a 1037.Budapest, Bécsi út 267 címen, 
- e-mail útján az  adatkezeles@chimpex.hu e-mail címen, 

- telefonon a +36 1 430 32 80 számon. 
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