
ÉRINTETT (TERMÉSZETES SZEMÉLY) HOZZÁJÁRULÁSA
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

(GDPR) ALAPJÁN 

Megrendelésemmel/Vásárlásommal  az  Európai  Parlement  és  a  Tanács  (EU)  2016/679
rendelete  (GDPR)  alapján  önkéntes,  konkrét,  tájékoztatáson  alapuló,  külső  befolyástól
mentes egyértelmű  hozzájárulásomat adom a személyes adataim kezeléséhez a következő
adatkezelő/ adatfeldolgozó számára: 

FLAMINGO INTERIORS Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-207959
Adószám: 25315710-2-43

Az érintett adatok tárolásának időtartama:   

A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő
1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

Hozzájárulás tárgyában érintett adatok:
- név
- telefonszám
- email cím
- lakcím 

Az adatkezelő neve: FLAMINGO INTERIORS Korlátolt Felelősségű Társaság, Takács 
Anna ügyvezető
elérhetősége: info@flamingohomedesign.hu 

Az adatkezelés célja:  
Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

a) interneten  keresztül  történő  értékesítés  (megrendelés),  illetve  kereskedelmi
tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatás igénybevevőinek adatait számlázás,
mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

b) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;

c) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
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GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges

GDPR  6.cikk  (1)  bekezdés  c)  pont:  jogi  kötelezettség  teljesítéséhez  szükséges  (számla
kiállítási kötelezettség)

GDPR  6.cikk  (1)  bekezdés  a)  pont:  jogos  érdek,  mindig  érdekmérlegelés  szükséges  (az
adatkezelő jogos érdeke az üzletmenet folytonosság)

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő  számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont 

b) kapcsolattartás  jogalapja:  GDPR  6.  cikk  (1)  bekezdés  f)  pont.  Az  adatkezelő  jogos
érdeke: üzletmenet folytonosság.

d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

e) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. 

Marketing  tevékenység  céljából  facebook  oldal  is  üzemel,  azonban  önálló  adatbázis
létrehozása, profilalkotás nem történik.

f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést
végzünk, melynek során:

- beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket

- beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait

- szükségesség  és  arányosság,  a  célhoz  kötöttség,  adattakarékosság,  korlátozott
tárolhatóság elve alapján mérlegelés  

- tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről

Adattovábbítás  harmadik  országba  vagy  nemzetközi  szervezet  részére  nem  történik.  Az
adatok adatfeldolgozó részére könyvelési (számviteli) célból kerülnek továbbításra.

Tájékoztatjuk, hogy Önnek, mint természetes személynek az adatkezelés során az Európai
Parlement és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének értelmében Önt az alábbi jogok illettik
meg: 

- kérheti egy vagy több adatának korlátozását

- kérheti, hogy az automatizált döntés hatálya ne terjedjen ki Önre

- kérheti adatainak átadását vagy továbbítását

- tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés időtartamáról

- kérheti egy vagy több adatának módosítását

- kérheti adataihoz való hozzáférését
2

GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges

GDPR  6.cikk  (1)  bekezdés  c)  pont:  jogi  kötelezettség  teljesítéséhez  szükséges  (számla
kiállítási kötelezettség)

GDPR  6.cikk  (1)  bekezdés  a)  pont:  jogos  érdek,  mindig  érdekmérlegelés  szükséges  (az
adatkezelő jogos érdeke az üzletmenet folytonosság)

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő  számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont 

b) kapcsolattartás  jogalapja:  GDPR  6.  cikk  (1)  bekezdés  f)  pont.  Az  adatkezelő  jogos
érdeke: üzletmenet folytonosság.

d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

e) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. 

Marketing  tevékenység  céljából  facebook  oldal  is  üzemel,  azonban  önálló  adatbázis
létrehozása, profilalkotás nem történik.

f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést
végzünk, melynek során:

- beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket

- beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait

- szükségesség  és  arányosság,  a  célhoz  kötöttség,  adattakarékosság,  korlátozott
tárolhatóság elve alapján mérlegelés  

- tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről

Adattovábbítás  harmadik  országba  vagy  nemzetközi  szervezet  részére  nem  történik.  Az
adatok adatfeldolgozó részére könyvelési (számviteli) célból kerülnek továbbításra.

Tájékoztatjuk, hogy Önnek, mint természetes személynek az adatkezelés során az Európai
Parlement és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének értelmében Önt az alábbi jogok illettik
meg: 

- kérheti egy vagy több adatának korlátozását

- kérheti, hogy az automatizált döntés hatálya ne terjedjen ki Önre

- kérheti adatainak átadását vagy továbbítását

- tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés időtartamáról

- kérheti egy vagy több adatának módosítását

- kérheti adataihoz való hozzáférését
2



- tiltakozhat egy vagy több adata kezelése ellen

- kérheti, hogy töröljük egy vagy több adatát 

- panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét
postai  úton  a  1111  Budapest,  Lágymányosi  u.  12.  fszt  2. címre  vagy  elektronikusan  a
info@flamingohomedesign.hu  címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb
30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

3

- tiltakozhat egy vagy több adata kezelése ellen

- kérheti, hogy töröljük egy vagy több adatát 

- panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét
postai  úton  a  1111  Budapest,  Lágymányosi  u.  12.  fszt  2. címre  vagy  elektronikusan  a
info@flamingohomedesign.hu  címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb
30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

3

mailto:info@flamingohomedesign.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

