
Adatvédelmi tájékoztató 

 

 

A Tanácsadó Infó Betéti Társaság (továbbiakban: adatkezelő) tevékenysége során 

kezeli a vele bárminemű kapcsolatban álló természetes személyek adatait (név, cím) a 

törvényi kötelezettsége alapján, számlakibocsátás céljából. 

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél 

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.  

Az adatkezelő minden elvárható, észszerű módon védi a vele kapcsolatban álló 

érintettek adatai. 

 

Adatkezelő adatai 

Cég neve: Tanácsadó Infó Bt. 

Telephely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 152. 

Ügyvezető: Kovács Szabó János Béla 

Adószám: 27289400-1-07 

Cégjegyzékszám: 07-06-016533 

 

Az adatkezelés jogalapja a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS  

(EU) 2016/679 RENDELETE ;a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról  

 

Az adatkezelés jogalapja:  

 

A kezelt adatok köre: az érintettek személyes adatai (név, cím). 

 



Az adatkezelés időtartama: az elektronikus vagy papír-alapon tárolt személyes adatok a 

jogszabályban rögzített ideig őrzendők, majd ha egyik fél jogos érdekét sem támasztja 

alá, 30 napon belül törlésre kerülnek. 

 

A Tanácsadó Infó Bt. igazolja, hogy minden észszerű lépést megtesz, ami hozzájárul 

az általa tárolt adatok védelméhez, több ponton záródó nyílászárókat szereltek fel. 

 

 A számítógépeket rendszeresen ellenőrzik és karbantartják, az általuk használt 

szoftverek (Microsoft Windows, Microsoft Defender Antivirus system) GDPR 

tanúsítvánnyal rendelkeznek. A vírusirtó mellett tűzfalvédelemmel is rendelkeznek a 

számítógépek. 

A számítástechnikai eszközöket (adattároló és adattovábbító) minden esetben ellátták a 

megfelelő védelemmel. Az adatokat nemcsak elektronikusan, de nyomtatott formában, 

elzárva is őrzik. 

A levelezés a Google LLC szerverein keresztül valósul meg, ami megfelel az 

adatvédelmi rendeletnek, tanúsítvánnyal rendelkezik. Levelezőrendszeren keresztül 

személyes adatokat csak az ügyfelek konkrét kérésére adnak át a szerződött partnerek 

részére. Minden ilyen esetben beleegyező nyilatkozatot töltenek ki az ügyfelekkel.  

 

A Bt. fő tevékenysége a biztosításközvetítés, mely körébe beletartozik az ügyfelek 

előzetes tájékoztatója, ügymenetük segítése és az állományápolás is.  

A megbízók kérhetnek árajánlatot a szolgáltatások elvégzésére, ekkor a 

szerződéskötéshez szükséges adatokat előzetesen rögzítik a partnerük által biztosított 

adatbázisukba. Ez jellemzően a név, cím, adószám, adóazonosító jel. A telefonszámot, 

e-mail címet mindkét fél jogos érdeke alapján tárolják, a kommunikáció megkönnyítése 

miatt. Amennyiben a megrendelő részéről 30 napon belül nem érkezik pozitív 

visszajelzés, úgy minden lehetséges módon törlik az adatokat az adatbázisból.  

A személyi biztosítások esetén szükséges lehet a következő adatok rögzítése: születés 

ideje, testmagasság, testsúly. 

Fontos kiemelni, hogy a Tanácsadó Infó Bt. a biztosításközvetítés tevékenység 

keretében csak adatfeldolgozást végez, ő maga csak addig tárol, kezel személyes 

adatokat, ameddig az ügymenet nem kerül át az Extrema Hungary Kft.-hez. 

Ha a szerződést megkötik, az adatokat a jogszabályban előírt ideig őrzik meg, illetve 

törvényi kötelezettség miatt továbbítják a hatóságoknak, könyvelő alvállalkozónak. 



Ezeken az adatokon kívül semmi mást nem tárolnak, adatot harmadik személynek nem 

adnak ki. Erről az ügyfelet az adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatják.  

Az Extrema Hungary Kft.-vel megbízási, együttműködési szerződés keretében állnak 

kapcsolatban. Velük adatvédelmi szerződést kötöttek, minden adatra vonatkozóan az 

ebben foglaltak szerint járnak el. Részükre személyes adatot csak az ügyfelek 

kérésésre, adatszolgáltatási nyilatkozat kitöltése után továbbítanak. 

 

A Tanácsadó Infó Bt. egyéb tevékenységei körében szintén csak a törvényi 

megfelelőség miatt kezel személyes adatokat. Azokat harmadik személynek nem 

szolgáltatja ki. 

 

A http://tanacsado.info.hu domain néven szereplő weboldalon lehetőség van a Bt. 

szolgáltatásainak megismerésére, ami cookie-kat tárol a könnyebb böngészés 

érdekében. Az itt található adatok a W5 Informatikai Kft.- től bérelt szerveren találhatók. 

A weboldalra vonatkozó adatkezelési tájékoztató ezen szabályzat mellékleteként 

elérhető. 

A weboldalon lehetőség van hírlevélre való feliratkozásra is. Ebben az esetben a 

következő checkboxokat kell elfogadni a sikeres feliratkozáshoz: 

- Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltétleket 

- Elolvastam és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót 

- Hozzájárulok hírlevelek fogadásához 

 

Az üzemeltető csak aktív cselekvésen alapuló feliratkozást végez. A hírlevélről való 

leiratkozás is lehetséges, ugyanolyan gördülékeny módon, mint a feliratkozás.  

Az üzemeltető biztosítja ezt az oldalon is, és a kiküldött levelekben is. A kiküldött 

hírlevél láblécében szerepel az Adatkezelési tájékoztató linkje és egy leiratkozást segítő 

link/gomb. 

 

A https://www.facebook.com/tanacsado.info és a 

https://www.facebook.com/wellness.tanacsadoinfo  a vállalkozás közösségi oldalai. 

Lehetőség van az oldalak kedvelésére és annak visszavonására, ez azonban 

semmilyen adat megadását nem kívánja, így a látogatók csak saját felelősségre 

osztanak meg magukról személyes információt. Ezért a vállalkozás felelősséget nem 

vállal. Az itt jelenlévő tagok adataiból semmiféle következtetést nem vonnak le, adatot 

https://www.facebook.com/tanacsado.info


nem tárolnak és kezelnek. Fenntartja továbbá a jogot a moderálásra, amennyiben 

valaki nem oda illő tartalmat oszt meg, vagy nem tesz eleget a netikett szabályainak. 

A rendszergazda a karbantartás során biztonsági mentést készít az adatokról, de 

azokat semmilyen módon nem módosítja. Az adatok saját szerveren tárolódnak, 

azokhoz hozzáférni csak a megfelelő jelszó beírásával lehetséges. 

A kiállított számla 1 példányát elektronikusan őrzik, 1 példánya a könyvelőhöz kerül. A 

jogszabályban rögzített ideig megőrzik, majd megsemmisítik azokat. 

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: 

Név: W5 Informatikai Kft.  

Cím: 7678 Abaliget, Kossuth Lajous u.12. 

Milyen jogviszonyban áll az adatkezelővel: szerződéses jogviszony 

 

Az érintett kérheti az adatkezelőtől a személyes adatai: 

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,  

- személyes adatainak helyesbítését,  

- személyes adatainak törlését vagy zárolását, 

- személyes adatai felhasználásának korlátozását 

 

Gyermekek adatvédelme: 

Minden marketing célú, vagy az információs társadalom által követelt adatkezelés során 

a 16 évet be nem töltött gyermekek esetén szülői hozzájárulás szükséges.  

Közvetlenül a gyermek részére nyújtott megelőzési és tanácsadási szolgáltatások 

esetében nincs szükség a szülői felügyelet gyakorlójának hozzájárulására. 

 

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén tájékoztatni kell a szükséges nyilatkozatok 

bemutatása mellett: 

 

Érintett 

Adatkezelő 



Adatvédelmi tisztviselő 

Felügyeleti hatóság 


