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Tisztelt Címzett!

A MKI PLExI GYÁRTÓ, SzoLGÁLTerÓ És ÉnrÉrpsÍrŐ xonrÁrol-T FELErŐssÉcÚ
rÁnsesÁc(Székheiy: 1033 Budapest, Reményi Ede utca 4-B', Cégjegyzékszám:01'-09-716932; Adőszám

1,3063351'-2-41, képviseli: Pap Róbet igyvezető, a továbbiakban: MI(I Plexi l(ft. vagy Társaság) az előzetes

üzleti megketesés sotán ógzitett személyes adatokra vonatkozóan az alábbjaktől kívánja Önt tájékoztatni.

A MKI Plexi Kft., mint adatkeze!ő ajelen adatkezelési táiékoztatőban foglaltak alapján kezeli az Ön

személyes adatait.

t.

Az Adatkezelő azMKI Ptexi Gyártő, Szo|gá|tató és Étékesítő Korlátolt Felelőss égíiTársaság

A MKI Plexi Kft. nem nevezett kr adatvédelmr trszwiselőt, tekintettel atra, hogy nem folytat olyan

adatkezelési tevékenységet, amely mj.att ez szükségessé vált volna.

2. Az adatkezelés iogalapia, illewe célia

i\z adatkezelés jogalapja az Ön önkén tes,hozzájáruláson alapuló nytIatkozata. Az adatokat l<tzátőIagelózetes

üzleti célú megkeresések érdekében kezeljük.

A személyes adatok kezelésének célja:

1' I(apcsolatfelvétel, elekffonikus megketeséssel.

2. Tájékoztatás aTátsaság termékertőI, szolgáLtatásaitőI, szetződési feltételeiről.

3, A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

Á kezelt személyes adatok: a név, email cím.

Áz adatathoz htm://rrr]<inlexi/kapcsolat/ alatt, a Társaság weboldalán található elérhetőségünkre kiildötr

megketesés alapján jutottunk hozzá.

Az adatokat ahozzá1árulásának visszavonásáig, vagy a szetződés megkötéséig kezeljük'

Ón ahozzájárulását a lenti elérhetőségeink bátmelyikén' bármikor visszavonhatja:

MKI Plexi Gyártó, Szo|gá|tatő és Értékesítő Korlátolt Feletősségű Társaság
Székhely: 1033 Budapest, Reményi Ede utca 4-B.

e-mail: info @m ki ple4i. hu

Tájékoztatni szetetnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás e1őtti tdőszakta

vonatkozó'adatkezelés jogszetűségét.

4. A személyes adatok címzettiei

A megadott adatokhoz a NÍKI Plexi I{ft. alkalmazottai \<tzárőIag feladatködkből eredó tevékenységük

teljesítése étdekében, csak az ahhoz szükséges mértékrg féthetnek hozzá. Á szeméIyes adatokat hatmadik

személy tészéte nem továbbítjuk'



5. Az Ön jogai

Mindazon tetmészetes Személy' akinek a személyes adatát a Társaság kezeli, bármely a rcá vonatkoző
adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Tátsasághoz fotdulhat, és tájékoztatást kéthet a
Tátsaság áItalkezelt'távonatkoző szeméIyes adatoktól' Az érintett 1ogos kérése esetén aTársasága kételem
benyl-r;tásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad a ú vonatkozó, általakezelt adatokró1'

Étintett bátmilyen adatkezeléssel kapcsolatos kétdésével, panaszával, észrevéte1ével kapcsolatba n az alábbi
eléthetős ég valamelyikén megketesheti Adatkezelőt:

E-mail: info (O m ki plexi. h u

Étintett kéthetr adatainak tötlését (,'elfeiedéshez vaIő
zátolását'

Az édntett bármtkot kérhetl a helytelenül tögzített adatai
b'eétkezésétől számított 15 munkanapon belül tőis. az

helyteá1líthatók. A törlés nem vonatkozik a 1ogszabáIy
adatkezelésekre, azokat T átsaság 1ogszal>áIyl e\őttás alap1án

MKI Plexi
képv': Pap Róbert

jog''), helyesbítését, kezelésének koilátozását,

helyesbítését, vagy tötlését. Tátsaság a kételem
adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra
(pl. számvitell' szabáIyozás) alapján szükséges
a szükséges, fent jelölt időtatamlg megőtzt.

Az érintett kérheti adataj' záto|ását. A Társas ág zátol1a a személyes adatot, ha az értntett ezt kéd, vagy ha a

rendelkezéséte ál1ó informáciőkalapján feltételezhető, hogy a tötlés sértené 
^z 

éflntettjogos étdekeit, Az így
záro\t személyes adat ktzátőIag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkeze\ési cél, amely a személyes adat
törlését kizátta.

A helyesbíté stőI, a zátolástól és a tötléstól az étÁtettet, továbbá mindazokat értesíteni ke1l, akiknek kotábban
az adatot adatkezelés céIjáta továbbították' Az értesítés mel1őzhető,ha ez az adatkeze]'és céIjáta tekintettel
az éttntett jogos étdekét nem sétti.

Ha aTátsaság az érintett helyesbítés' zárolás,vagy tör1és lránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét
követő 30 napon belül ításban kőzll a helyesbítés' zátolás, vagy töt1és itánti kérelem elutasításának ténybeü
indokalt és 1ogalapját Az"étintett jogosult atra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben
hasznáIt, géppel olvasható fotmátumban megkapja, továbbá jogosult arra' hogy kérje ezen adatok egy
másik munkáltató' illetve adatkezelő részéte történő továbbítását.

Erintett tiltakozhat személyes adatainak keze1ése ellen' Társas ág a úItakozást annak benyujtásától számított
legrövidebb időn belül, de iegfeljebb 15 nap alatt megvizs gá\1a, annakmegaIapozottsága kérdésében döntést
hoz' és döntésétől az Étintettet ításban tájékoztat1a. Amennyiben a fenti eljátások és egyeztetések
esetlegesen nem vezetnének etedménye, az étintett a Nemzeti Adawédelmi és Informáciőszabadság
Hatősághoz (cím: 1055 Budapest. Falk Miksa utca 9-11.. 1363 Budapest, Pf. 9'. telefon: +3ó (1) 39I-140O,
fax: *36 (l) 391-I4I0, honiap: http://wv'w.naih.hur, e-mail cím: ugvfelszolgalat@naili.hu) fordulhat, vagy
bíróság előtt érvényesíthetr jogait. I(érjük fenti adatvédelmi tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.
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