
Adatkezelési tájékoztató 
GDPR gyorsteszt kitöltésére 

 
A személyes adatok védelme rendkívül fontos számunkra, ezért a jelen Adatkezelési 
tájékoztatóban ismertetjük, hogy Önről milyen személyes adatot, milyen célból és 
jogalappal kezelünk a GDPR gyorsteszt kitöltése során. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt 
megillető jogokat is tartalmazza. 

 
Adatkezelő: Smart Specialist Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő) 
Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 9. földszint 
Cégjegyzékszám: 01-10-048659 
Adószám: 25415535-2-41 
Honlap: https://gdprspecialistak.hu/ 
Telefon: +36-20-431-2082 
Email elérhetőség: smart@gdprspecialistak.hu  
 
Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabály: az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 
 
Az adatkezelés célja: a GDPR gyorsteszt kitöltésének támogatása 
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 
alapján 
A kezelt személyes adatok: név, cégnév, telefonszám, email cím, weboldal  
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a kérdőív 
kitöltését követő 30 napig 
Az adatszolgáltatás módja és következménye: az adatok megadása önkéntes. 
Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor a kérdőív kitöltése és annak 
kiértékelése nem lehetséges 
 
Érintetti jogok: 
 
Amennyiben úgy érzi, hogy Adatkezelő megsértette a jogait, először vegye fel vele a 
kapcsolatot az itt szereplő elérhetőségei valamelyikén, hogy a problémát mielőbb 
közösen orvosolhassuk. 
 
Ön, mint érintett az alábbi jogokkal élhet: tájékoztatáshoz (előzetes tájékoztatáshoz) való 
jog (GDPR (60) preambulumbekezdés), a hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga 
(GDPR 7. cikk), a kezelt adatokhoz való hozzáférési jog (GDPR 15. cikk), pontatlan adatok 
helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk), törléshez 
való jog /elfeledtetéshez való jog/ (GDPR 17. cikk), az adatkezelés korlátozásának 
kéréséhez való jog (GDPR 18. cikk), adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk), 
tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk), felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga 
(GDPR 77. cikk). Az illetékes Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (NAIH) (postacím: 1530 Budapest, Pf: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, honlap: 
www.naih.hu, email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu). Jogainak megsértése esetén pert 
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kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe 
tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék 
előtt is megindítható. Az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék a Fővárosi 
Törvényszék, elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 27., tel.: +36 1 354 6000. A 
törvényszékek elérhetősége:  https://birosag.hu/torvenyszekek 
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