
Adatkezelési tájékoztató 

Az adatkezelő: 

Vállalkozás neve:   Tamara Hagen Cons. Kft. 

Vállalkozás címe:  1095 Budapest, Soroksári út 48. 18. ép. Hungária Malomudvar 

1. Bevezető 

Ez az adatvédelmi tájékoztató bemutatja, hogy a Tamara Hagen Cons. milyen személyes adatot 
(más néven „információt”) használ fel Önről. Leírja: 

• milyen információkat gyűjtünk Önről; 
• hogyan használjuk az Ön adatait; 
• kivel osztjuk meg az Ön adatait; 
• az Ön adataival kapcsolatos jogait; 
• meddig tartjuk az Ön adatait; és 
• hogyan lehet velünk kapcsolatba lépni. 

2. Milyen információkat gyűjtünk Önről? 

Információt gyűjtünk Önről: 

• ha szolgáltatásainkkal kapcsolatban érdeklődik; 
• amikor Ön önkéntesen részt vesz ügyfél-felmérésekben, ad visszajelzést, vagy részt 

vesz nyereményjátékokban, vagy beleegyezik abba, hogy ügyfélként szerepeljen az 
ügyfél adatbázisunkban; 

• amikor cookie-kat használunk a webhelyünk használatával kapcsolatos információk 
gyűjtéséhez. További információt a cookie-k használatáról a cookie-házirendünkben 
talál a http://www.tamarahagen.com/cookie-policy/;* címen. 

• ha harmadik féltől származó szolgáltatást (pl. Google Analytics) használunk arra, hogy 
információkat gyűjtsünk arról, hogy a webhelyünk látogatói hogyan használják a 
webhelyet, beleértve az információk gyűjtését arról, hogy melyik országból 
jelentkezett be, milyen oldalakat látogatott meg és mennyi ideig tartózkodott a 
webhelyünkön . 

3. Hogyan használjuk az Ön adatait? 

Az Ön adatait felhasználjuk: 

• érdeklődésével kapcsolatos információkat küldjünk Önnek, és ha elfogadja, 
hírlevelet küldünk emailben szolgáltatásainkról, amelyről úgy gondoljuk, hogy 
érdekes lehet az Ön számára; 

• ha szolgáltatásainkkal kapcsolatban kérdéseket tesz fel, szükség esetén átadhatjuk 
adatait érintett partnerünknek annak érdekében, hogy az Ön kérdéseit megfelelően 
kezeljük; 

• e-mailben értesítjük az Ön által vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz hasonló 
termékeinkről, szolgáltatásainkról, melyek érdekesek lehetnek az Ön számára; és 



• a szerződéskötés céljából, és hogy a szerződéskötéshez szükséges lépéseket 
megtehessük. Ha Ön nem adja meg nekünk a szerződés megkötéséhez szükséges 
információkat, akkor nem áll módunkban szerződést kötni Önnel, vagy 
rendelkezésére bocsátani a szükséges szolgáltatásokat. 

Személyes adatainak feldolgozásához az alábbi jogi indokok valamelyikére hivatkozunk: 

• a szerződéskötés céljából, vagy hogy a szerződéskötéshez szükséges lépéseket 
megtegyük; 

• törvényes üzleti érdekeink megvalósítása termékeink és szolgáltatásaink 
rendelkezésre bocsátásában és forgalmazásában; 

• az Ön kifejezett hozzájárulása, hogy adatait kezeljük, melyet bármikor visszavonhat; 
• jogi kötelezettségeink betartása és törvényes jogaink megteremtése, gyakorlása 

vagy védelme; és 
• más célok, amelyekbe Ön beleegyezett. 

4. Kivel osztjuk meg az Ön adatait? 

Az alábbi harmadik felekkel osztjuk meg az információkat: 

• adatfeldolgozó alvállalkozóinkkal, akik szolgáltatást nyújtanak nekünk; 
• ha Ön a Tamara Hagen Cons. munkavállalójává vagy független szakértőjévé válik, az 

adatait a bérszámfejtés, az egészségügyi ellátás és a számlázási kifizetések 
vonatkozásában továbbítjuk és tároljuk az azt feldolgozó partnereinkkel. E személyes 
adatok felhasználása az általunk kötött szerződés teljesítéséhez szükséges 
mértékben korlátozott; 

• egyéb társult partnerek és alvállalkozók, amelyek listáját kérésre az 
info@tamarahagen.hu emailre írva kaphatja meg; 

• helyi és külföldi szabályozók, kormányok, bűnüldöző hatóságok, tanácsadók, 
bíróságok; és 

• más harmadik felek, kifejezetten az Ön hozzájárulásával. 

Elképzelhető, hogy ezen harmadik felek némelyike az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül 
található. 

Ha az EGT-n belülről adatokat adunk át az EGT-n kívüli joghatóságnak, megtesszük a megfelelő 
lépéseket annak érdekében, hogy megvédjük ezt az információt, amely a következőket foglalja 
magában: (i) a harmadik féllel kötött megállapodás, amely olyan kikötéseket tartalmaz, amelyeket 
az EU Bizottság határoz meg adatvédelem céljából, amelynek sablonmintája megtalálható a 
következő címen: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-
outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en; vagy (ii) egyébként annak 
biztosítása, hogy az információkat csak olyan joghatóságokban tevékenykedő harmadik feleknek 
adják át, melyeket az EU Bizottság úgy ítélt meg, hogy megfelelő védelmet nyújtanak személyes 
adatai számára. 

5. Önnek milyen jogai vannak az általunk tárolt adatainak felhasználásával kapcsolatban? 

Az adatvédelmi jogszabályok alapján jogokkal rendelkezik személyes adataink használatával 
kapcsolatban, beleértve a következőket: 



• írjon az info@tamarahagen.hu email címre és kérjen hozzáférést az Ön adataihoz; 
• frissítse vagy módosítsa az adatait, ha azok pontatlanok vagy hiányosak; 
• tiltakozhat személyes adatainak bizonyos felhasználásairól, beleértve a közvetlen 

marketinget és a jogos üzleti érdekeken alapuló feldolgozást, valamint a tudományos 
vagy történelmi kutatások és statisztikák céljára történő feldolgozást, továbbá az Ön 
sajátos helyzetéhez kapcsolódó okokból kifolyólag is; 

• bizonyos esetekben kérheti az adatok törlését, vagy annak használatának 
korlátozását (például – a törvényes kivételeket leszámítva – kérheti, hogy töröljük az 
adatait, ha az információ már nem szükséges az eredeti begyűjtési cél teljesítéséhez); 

• visszavonhatja az Ön hozzájárulásait, amelyeket adatainak felhasználásával 
kapcsolatban korábban megadott;  

• kérheti az Ön által megadott információk másolatát, saját célra való felhasználásra 
(adatátvitelhez való jog); és 

• panaszt nyújthat be a hatáskörrel rendelkező illetékes adatvédelmi felügyeleti 
hatósághoz 

Ha feliratkozott hírlevelünkre vagy beleegyezett abba, hogy rendszeresen tájékoztatást kapjon 
tőlünk, bármikor küldhet emailt az info@tamarahagen.hu emailre, melyben kéri, hogy távolítsuk el 
ezekről a listákról. 

Ha bármilyen kérdése merülne fel jogaival kapcsolatban, vagy bármelyik jogát gyakorolni szeretné, 
kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@tamarahagen.hu címre küldött kérelemmel - további 
részletek a kapcsolatfelvételről az alábbi 7. részben találhatók. 

6. Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait? 

A munkavállalók és a független szakértők személyes adatait a törvényben előírt szükséges 
időtartamig tároljuk. 

Szabályzatunk szerint az álláskereséssel kapcsolatos adatokat a benyújtásuk után 1 (egy) éven belül 
megsemmisítjük, ha nem lett belőlük foglalkoztatás. Ha Ön „szerződést teljesít” nekünk, akkor a 
helyi piacra vonatkozó adatmegőrzési jogszabályok vonatkozhatnak az általunk szolgáltatott 
információk elemeire. 

Bármely más, a 2. pontban leírtak szerint megszerzett információt a jogszabály szerinti szükséges 
időtartamig őrizzük meg, és az alkalmazandó törvény elévülési idejére vonatkozóan semmisítjük 
meg. 

Adatmegőrzési szabályainkat rendszeresen átnézzük ezzel biztosítva, hogy az Ön adatait csak annyi 
ideig tároljuk, amennyire feltétlenül szükséges. 

7. Hogyan lépjen kapcsolatba velünk? 

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi tájékoztatóról vagy az Ön, általunk tárolt adatairól, lépjen 
kapcsolatba velünk: 

• e-mailben: info@tamarahagen.hu 
• postai úton: 1095 Budapest, Soroksári út 48. 18. ép. Malomudvar Hungária, Tamara 

Hagen Cons. Kft. 

mailto:info@tamarahagen.hu
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Az Európai Unión kívülről is érdeklődhet a fenti e-mailen vagy postai úton. 

8. Az Adatvédelmi nyilatkozat módosításai 

A jelen Adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk, és az esetlegesen szükséges 
frissítéseket ezen a weboldalon tesszük nyilvánossá. 

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot legutóbb 2018. május 25-én frissítettük. 

 


