
Adatkezelési tájékoztató 

 

1. A tájékoztatás célja 

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a Naviscon Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 

16., adószám: 14750863-2-41, a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett 

www.rohambudapest.hu weboldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és 

folyamatokat rögzítse és erről közérthető formában az oldal látogatóit, közönségét tájékoztassa. 

Kérdés esetén kérjük forduljon hozzánk bizalommal lenti elérhetőségeinken:  

 

2. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei  

Név:   Naviscon Zrt.  

Székhely:   1037 Budapest, Montevideo utca 16/A  

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei  

Telefonszám:  +36 1 250 9083  

E-mail-cím:   kapcsolat@rohambudapest.hu 

 

Kiemelten fontos számunkra az Ön adatainak védelme, az adatkezelések során maradéktalanul 

betartjuk a jogszabályi rendelkezéseket, emellett megfelelő IT biztonsági intézkedéseket teszünk 

annak érdekében, hogy adatai biztonságban legyenek. A folyamatok kialakítása, az együttműködő 

partnereink kiválasztása során törekedtünk arra, hogy a lehető legmagasabb szakmai színvonalat és 

védelmi szintet biztosítsuk a szolgáltatásainkat igénybe vevők számára. 

 

3. Hírlevélküldő szolgáltatás, marketing célú tájékoztatás  

3.1. Az adatkezelés célja:  

A hírlevélküldő szolgáltatással Adatkezelő tájékoztatást kíván nyújtani az érintetteknek az 

újdonságokról, az általa szervezett rendezvényekről, ajánlatokról, egyéb promóciós 

ajánlatokról, működési rendjét érintő információkról.  

3.2. A kezelt adatok köre:  

• név 

• e-mail cím 

 

3.3. Az adatkezelés jogalapja:  

Az adatkezelés jogalapjaként – az érdekmérlegelési teszt elvégzését követően -Adatkezelő a 

jogos érdeket határozta meg a GDPR. 6. cikkének (1) bekezdés f) pontja, továbbá a GDPR (47) 

Preambulum bekezdése alapján, amely akként rendelkezik, hogy személyes adatok közvetlen 

üzletszerzési célú kezelése jogos érdeken alapulónak tekinthető. 
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3.4. Az adatkezelés időtartama:  

Adatkezelő az érintett személyes adatait a hírlevélküldő szolgáltatásról történő leiratkozásig 

kezeli. Az érintettnek bármikor joga és lehetősége van a hírlevélküldő szolgáltatásról 

leiratkozni a hírlevél alján található linken. 

3.5. Adatfeldolgozó:  

A weboldal üzemeltetését a Naviscon Zártkörűen mnüködő részványtársaság végzi. ▪ cégnév: 

Naviscon Zrt.. ▪ székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/a ▪ cégjegyzékszám: 01 10 048161▪ 

adószám: 14750863-2-41▪ képviseletében: Konczos Tibor, vezérigazgató 

 

4. IP cím naplózása  

A weboldal látogatása során az Adatkezelő kezeli a látogató által használt IP címet, amely azonban a 

látogatóról, mint természetes személyről információt nem hordoz, kizárólag a látogató által használt 

internet szolgáltatót azonosítja. A weboldal felhasználóinak ilyen módon történő naplózása kizárólag 

azt a célt szolgálja, hogy Adatkezelő megfelelően biztosítsa a weboldal működését és megakadályozza 

az esetleges támadásokat. 

 

5. Adatbiztonsági intézkedések  

Az Adatkezelő megteszi mindazokat a biztonsági intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az 

általa kezelt vagy tárolt adatok véletlen, vagy szándékos megsemmisülése, elvesztése, 

megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ne következzen be.  

 

6. Az adatok megismerésére jogosultak köre  

A megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban foglalkoztatott munkatársai, továbbá a vele szerződött adatfeldolgozók férhetnek 

hozzá, a feladataik ellátása érdekében. Felmerülő kérdése esetén keresse adatvédelmi tisztviselőnket 

az info@naviscon.hu email címen. 
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