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Tájékoztatás adatkezelésről 
 
Certop International Holding Kft. (Cg.: 01-09-901517, székhely: Budapest, 1149 Mogyoródi út 32., adószám: 
14384323-2-42, képviseletében eljár: Dr. Róth Péter ügyvezető, a továbbiakban CIH) az adatkezelési 
eljárásaival kapcsolatban a következő tájékoztatást adja ügyfelének: 
CIH különös gondot fordít az adatvédelemre, ezért az adatkezelést a mindenkor hatályos jogszabályoknak 
megfelelően végzi.  
Az adatkezelés alapja 
CIH a kapcsolatfelvételhez a nyilvánosan elérhető adatbázisokból (e-cegjegyzek.hu, ebeszamolo) /1995. évi 
CXIX. tv. 3. § (2)/ és a saját adatbázisából (szerződésállomány) /1995. évi CXIX. tv.- 3. § (1)/ szerzett adatot. 
Ezeket megbízói jóváhagyással kezeli tovább, akárcsak a Megbízó által szerződéskötéskor önként adott 
kiegészítő információt /2011. évi CXII. tv. 5. § (1) a)/. Megbízó kijelenti, hogy az általa megadott adatok nem 
különleges adatok, helytáll azok valódiságáért és jogszerűségéért; azokat CIH ellenőrizni nem köteles /(2001. 
évi CVIII. tv. 7. § (4)/. 
Az adatkezelés célja 
Az adatok rögzítésének, tárolásának, kezelésének célja az üzletszerzés, a vonatkozó szerződések szerinti 
módon és időtartamban. 
Az adatok kezelése 
CIH az adatokat az ügyfél által megadottak szerinti tartalommal, biztonságosan (jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, nyilvánosságra kerülés, véletlen törlést stb. ellen védve), pontosan és naprakészen tárolja. 
Az adattárolást és adatfeldolgozást CIH a vTiger indiai szolgáltató segítségével európai szerveren oldja meg, 
biztosítva a megbízói adatok védelmét. Ezekhez csak CIH munkatársai férhetnek hozzá védelmi protokollok 
betartásával, valamint a szerződéses informatikai karbantartást végző (titoktartásra kötelezett) 
informatikusok. CIH az ügyféladatokat más ügyfélbázissal hozzájárulás nélkül nem kapcsolja össze. CIH az 
üzletszerzés elősegítése érdekében az adatok felhasználásával hírlevelet, kérdőíveket, tájékoztató leveleket 
küldhet ügyfélnek. Ezek olvasása és kitöltése önkéntes. Ügyfél az ilyen kapcsolatfelvételt letilthatja, de 
tisztában van azzal, hogy a letiltás a Megbízási szerződés ellehetetlenítését eredményezheti. 
Adatvédelmi incidens észlelése esetén a Hatóság bevonásával az érintettek érdekeinek maximális 
garantálásával a jogszabályban meghatározott követelmények szerint járunk el. 
 
Az adatok felhasználása 
CIH az adatokat a szerződés céljából (üzletszerzés) használhatja fel. Potenciális partner számára CIH megbízói 
jóváhagyással adhat ki adatokat (kivéve a nyilvános és a törvény által kötelezően szolgáltatandó adatokat). 
CIH az átadott adatokról és az átvevőkről nyilvántartást vezet az adatok áramlásának visszakövethetősége 
érdekében, a nyilvántartás vonatkozó részét az adatátadástól számított 5 évig megőrzi. 
Megbízó hozzájárul, hogy CIH a referencialistáján partnerként feltüntesse. 
Az adatkezelés ügyfél általi befolyásolása 
Megbízó az adatainak állapotáról, a rajtuk végzet műveletekről bármikor tájékoztatást kérhet, az adatait 
bármely pillanatban és indokolás nélkül – a valóságnak, ill. a szándékának megfelelően – megváltoztathatja, 
kiegészítheti, pontosíthatja, javíthatja, korlátozhatja, vagy megtilthatja adatai kezelését. CIH a megbízó 
rendelkezésnek megfelelően köteles eljárni és erről közérthetően és ingyenesen tájékoztatást adni 
mihamarabb, de legkésőbb a kérelem átvételétől számított 25 napon belül. Megbízó tudomásul veszi, hogy 
az adataiban bekövetkező változások hatást gyakorolnak az üzletszerzési feladat megvalósulására. 
Alulírott ……………………………, mint a ………………………………………. (Cg.: ………………., székhely: ………………………,) 
törvényes képviselője kijelentem, hogy az adatvédelmi tájékoztatást megértettem, annak kitételeit (az 
általam kihúzott és parafált részek kivételével) elfogadom, vele egyetértek, amit aláírásommal erősítek meg: 
……………………………….., 2018. …………………….. 
 

……………………………………………………… 
(aláírás,  
cégnév) 


