
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

Auditron Kft. ingyenes szolgáltatásainak és termékeinek igénybe vételéhez 

1. Bevezető 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Auditron Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) ingyenes 
szolgáltatásának vagy valamely ingyenesen letölthető termékének igénybevételével 
kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozik.  

Az Adatkezelő honlapján történő regisztrációt követően letöltési jogosultságot kap 
valamely ingyenes szolgáltatás („Cégértékelő kalkulátor”) vagy digitális termék 
(„Könyvvizsgálati kisokos”, „Cégvásárlási kisokos”) letöltésére. Az Adatkezelő a 
megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbiak szerint jár el. 

Amennyiben az adatkezelésben Érintett személy úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban 
foglaltakon túlmenően további kérdése van, vagy a Tájékoztató valamely része számára 
nem egyértelmű, magyarázatra szorul, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a személyes 
adatok védelmének biztosításáért felelős munkatárssal a megadott e-mail címen. Az 
Érintett kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően, minden esetben 
részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről. 

2. Adatkezelő 

Auditron Kft. 

Székhely: 1214 Budapest, Vénusz utca 7. fszt. 1. 

Adószám: 23748853-2-43 

Cégjegyzékszáma: 01 09 325273 

Telefonos elérhetőség: +36 20 934 0350 

Elektronikus levelezési cím: dk@auditron.hu 

Felelős személy: Kántor Dezső 

3. Az adatkezelésben Érintettek 

Azon személyek, kik személyes adataik magadásával letöltést kezdeményeztek. 

4. Az adatkezelés elvei 

A szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést az Adatkezelő az Érintettek 
magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos 
jogszabályok szerint végzi. Különös tekintettel az Információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló2011. évi CXII. törvényre (Infotv.), valamint a 
2018.05.25-től alkalmazandó – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendeletére (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) 

  



5. Az adatkezeléshez hozzájárulás 

Az adatkezelésekhez az Érintett a weboldalon kitöltött űrlap elküldésével és az 
adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárult.. 

6. Adatfeldolgozó 

Az Adatkezelő a szolgáltatás biztosítása érdekében, annak működtetése során 
adatfeldolgozókat vesz igénybe. 

• ügyviteli rendszer: Mini CRM 

7. Adatbiztonság 

Az Adatkezelő annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az 
adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa, minden szükséges technikai és szervezési 
intézkedést megtesz. Az adatkezelések során a személyes adatokat kizárólag 
elektronikus formában tárolja. 

8. Az adatkezelések 

A letöltéshez szükséges adatok megadásával az Érintett hozzájárul, hogy az 
Adatkezelő valamelyik elérhetőségén megkeresse és az e-mail címére marketing levelet 
küldjön. 

Az adatkezelés során nem történik profilalkotás és automatizált döntéshozatal és közös 
adatkezelés. Az adatokat az Adatkezelő nem továbbítja 3 országba. 

Cél Jogalap  
GDPR 6. cikk, (1) bekezdés 

Érintettek Adatok 
Megőrzési 

idő 

Adatok 

forrása 

Szolgáltatás 

nyújtása 

a) pont. – érintett 

hozzájárulása 

Regisztráló 

 

Név, 

E-mail cím, 

Telefonszám,  

1 év. Érintett 

Kapcsolatfelvétel 
a) pont. – érintett 

hozzájárulása 

Regisztráló 

 

Név, 

E-mail cím, 

Telefonszám,  

1 év. Érintett 

DM levél küldés 
a) pont. – érintett 

hozzájárulása  

Regisztráló 

 

Név, 

E-mail cím,  
Leiratkozásig Érintett 

Adattovábbítás: Adattovábbítás nem történik 

Adatfeldolgozó: Ügyviteli szolgáltató 

Érintetti jogok: 
Az érintett az alábbi jogaival élhet:  

Hozzáférés, Helyesbítés, Törlés, Korlátozás, Hordozhatóság,  

  



9. Az Érintettek jogai 

I. Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk) 

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt, rá vonatkozó személyes 
adatokról. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintettre vonatkozó, 
kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 
esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb egy hónapon belül közérthető 
formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. 

A fentieken kívül az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa rendelkezésre 
bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja Adatkezelőtől. 

II. Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 

Az Érintett bármikor kérelmezheti pontatlan személyes adatainak helyesbítését, melynek 
az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül eleget tesz. 

III. Törléshez, elfeledtetéshez való jog (GDPR 17. cikk) 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az 
Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.  

Érintett tudomásul veszi, hogy ha ezzel a szolgáltatási szerződés teljesítését teszi 
lehetetlenné, akkor a szerződést is fel kell mondania. 

Az adatok törlését az Adatkezelőnek nem kell végrehajtania, ha saját jogi igényeinek 
érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges. (GDPR 17.cikk, (3) bekezdés e) pont) 

IV. Korlátozáshoz való jog (GDPR 18. cikk) 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést. 

Érintett tudomásul veszi, hogy ha ezzel a szolgáltatási szerződés teljesítését teszi 
lehetetlenné, akkor a szerződést is fel kell mondania. 

V. Hordozhatóság joga (GDPR 20. cikk) 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére 
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa. Kivéve azt az esetet, mikor az Adatkezelő a saját jogos 
érdeke miatt kezeli az adatokat. (Pénzügyi követelés miatti adatkezelés.) 

VI. Tiltakozás joga (GDPR 21. cikk) 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 
tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján alapuló kezelése 
ellen. (Pénzügyi követelés miatti adatkezelés.) 

  



10. Adatok címzettjei. 

A megadott adatokat kizárólag az Adatkezelő kijelölt munkatársai ismerhetik meg. 
Személyes adatait harmadik személynek – törvényi kötelezettség esetét kivéve – nem 
adjuk át. 

11. Jogorvoslat 

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos 
jogsérelem érte, kérdéseivel és jogorvoslatért fordulhat az Adatkezelőhöz a fent 
megadott elérhetőségeken. 

Továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetőségei:  

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11,  

Honlap:www.naih.hu,  

Telefon: +36-1-3911400,  

E- mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.  

Valamint fordulhat közvetlenül a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez is melyeket a 
https://birosag.hu/torvenyszekek/torvenyszekek-ugyelosztasi-rendjei címem megtalálhat. 

Budapest, 2022. március 1. 

 

https://birosag.hu/torvenyszekek/torvenyszekek-ugyelosztasi-rendjei

