Adatvédelmi tájékoztató
Adatvédelmi alapelveink pár szóban összefoglalva
Az adatvédelemről szóló jelen tájékoztatóval szeretnénk hangsúlyozni
elkötelezettségünket az iránt, hogy az Ön adatait biztonságos és megbízható
módon kezeljük, és fontosnak tartjuk ismertetni azt a folyamatot, ahogyan
vásárlóink személyes adatait kezeljük. Mindenben betartjuk az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: Info tv.) szigorú előírásait, valamint az Európai Unió általános
adatvédelmi rendeletének, a General Data Protection Regulation-nak (GDPR)
Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
Hírlevelet nem küldünk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az
info@oiki.hu címen.
A személyes adatok törlését az info@oiki.hu címen lehet kérni.
Az adatkezelő az OIKI NP Kft. 1032 Budapest, Kiscelli utca 7-9.
Cégjegyzékszám: 01-09-188980
Adószám: 24917591-2-41.
A weboldalunkat egy SzerverHosting szolgáltatónál üzemeltetjük:
Microware Hungary Kft
Postacím adatok:
1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Hotline: Munakapokon: 8:45-17:40
Telefonszám: +36 - 1 - 432 – 3236
Fax: +36 - 1 - 432 – 3237
E-mail: domreg@microware.hu
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Jelen honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online
kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása cégek részére. Az űrlapon nevet és email
címet, cégnevet és telefonszámot kérünk. Ezeket az adatokat hozzájárulás
alapján kezeljük. A kapcsolat felvétele után minden adatbázisból töröljük.

Sütik (angolul: cookies) használata
Weboldalainkon úgynevezett sütiket használunk. A sütik (angolul: cookies) olyan
szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy az oldalaink között navigálva egyes
adatokat megtartsa. A süti egy betű/szám kombinációt tartalmazó
információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző
visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A
legtöbb böngésző egyszerű szöveges fájlban vagy fájlokban tárolja a sütik
tartalmát, hogy azok a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek
maradjanak. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak
akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor Ön meglátogatja honlapunkat. Főleg
egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nyomban
kitörlődnek, amikor a böngészőjét bezárja.
Megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt
tarthatja azok használatának módját web böngészőjének beállításai
segítségével. Erről további információkat kaphat a web böngészőjének súgóján
keresztül.

Google Analytics
A Google Analytics alkalmazása
Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc.
(„Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookiekat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így
elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott
információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és
tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IPcímét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
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A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és
ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal
üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja
használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá,
hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket
készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos
további szolgáltatásokat teljesítsen.
A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IPcímet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a
Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja,
azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a
honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.
Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k
általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IPcímet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Közösségi oldalak
Cégünknek nincs közösségi oldala.

A munkavállalók személyes adatainak kezelése (nem kell
nyilvántartásba venni)
A munkaviszony létesítésekor a munkavállaló a munkaviszony létesítéséhez, a
munkaviszonyból fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez
szükséges személyes adatait megadja az OIKI NP Kft. számára. Az OIKI NP Kft.
ezeken az adatokon felül nem gyűjt és nem kezel a munkavállalókra vonatkozó
adatokat. A személyes adatkezelés jogalapja a munkavállaló hozzájárulása,
valamint a Munka törvénykönyve.
Kezelt adatok:
az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott személyes adatok,
a társadalombiztosítási ellátásokról és azok fedezetéről szóló törvényben
meghatározott személyes adatok,
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a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározott
személyes adatok,
Az adatkezelés időtartama a munkaviszony megszűnésének évét követő 6.
naptári év utolsó napja, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt ír
elő.
Az OIKI NP. Kft által megvalósított adatkezelés során a munkavállaló személyes
adatait az OIKI NP. Kft munkatársa, valamint a bérszámfejtéssel és könyveléssel
az OIKI NP. Kft. által megbízott társaság munkatársai ismerhetik meg.
A könyveléssel és bérszámfejtéssel megbízott cég:
Tax Solve Kft.
Székhely: 1032 Budapest, Kiscelli utca 7-9.
Amennyiben az OIKI NP Kft. a munkavégzés ellenőrzésére technikai eszközöket
alkalmaz, arról a munkavállaló előzetes tájékoztatásban részesül.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek
Az érintettek az Adatkezelésről az OIKI NP Kft.-től tájékoztatást kérhetnek,
valamint kérhetik a kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását,
törlését, zárolását, az adatkezelés ellen tiltakozhatnak, valamint bíróság előtt
jogorvoslattal élhetnek (az eljárást a lakóhelyük, tartózkodási helyük szerint
illetékes törvényszék előtt is megindíthatják), illetve az alábbi elérhetőségekkel
rendelkező NAIH eljárását kezdeményezhetik.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Az OIKI NP Kft. az érintett kérésére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt,
illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által
feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
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időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens - előfordulása esetén körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást az OIKI NP Kft. az érintett
kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 14
napon belül, közérthető formában, - az érintett erre irányuló kérelmére - írásban
adja meg. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos
adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az OIKI NP Kft.-nél még nem
nyújtott be. Egyéb esetekben az OIKI NP Kft. költségtérítést állapíthat meg. Az
érintett tájékoztatását az OIKI NP Kft. a jogszabályban előírt esetekben és módon
megtagadhatja.
Az OIKI NP Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha a személyes adat a valóságnak
nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az OIKI NP Kft.
rendelkezésére áll.
Az OIKI NP Kft. a személyes adatot - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában törli, ha annak kezelése jogellenes; annak törlését az érintett kéri; az hiányos
vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának
törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
Törlés helyett az OIKI NP Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri,
vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés
sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig
kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat
törlését kizárta.
Az OIKI NP Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja
annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége
vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
Ha az OIKI NP Kft. az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 14 napon belül írásban vagy az érintett
hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy
zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az OIKI NP Kft. tájékoztatja az érintettet
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a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező
adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az OIKI NP Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn
belül, de legfeljebb 14 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az
OIKI NP Kft. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak
alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással
érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az OIKI NP Kft. így
meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az OIKI NP Kft. a határidőt
elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az OIKI NP Kft. ellen bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Kártérítéshez való jog. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével
vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott
kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az
adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól,
ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte
elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos
vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
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Az OIKI NP Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató
módosítására. Az Adatkezeléssel kapcsolatos információk folyamatos
közzététele a weboldalakon az adatkezelés menüpontban történik.

Egyéb rendelkezések
Jelen tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba és amint olyan új
iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt
módosítani szükséges, úgy felülvizsgáljuk a szabályzat tartalmát.
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