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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI 

NYILATKOZAT 

 

Adatok 

Jelen nyilatkozat és tájékoztató a Bátki Mérnöki Kft. adatkezeléséről szól a batki.hu weboldal 

vonatkozásában. Ezt a weboldalt használva Ön elfogadja ezen adatvédelmi politika feltételeit, 

és engedélyezi számunkra adatainak használatát az itt leírtak alapján. 

Adatkezelő neve: Bátki Mérnöki Kft. 

Székhelye: 9400. Sopron, Teleki Pál út 18. 

Postai címe: 9400. Sopron, Teleki Pál út 18. 

E-mail címe: batki@sopron.hu 

Cégbíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: 11194611-2-08 

Cégjegyzékszám: 08-09-006796  

 

Alapszabályok 

 

A honlapon nem található semmi olyan szolgáltatás, amelyhez kötelező lenne személyes adat 

megadása, és ilyen irányú kérés sincs rajta. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a honlapon 

található elérhetőségeinken vagy űrlapon keresztül személyes adatok jutnak el hozzánk 

önkéntesen, az adatok tulajdonosaitól, a normál ügyfélkapcsolati kommunikáció keretében. 

A hozzánk eljuttatott minden személyes adattal kapcsolatban az alábbiaknak megfelelően 

járunk el. 

 

1.) Kizárólag a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően kezelünk személyes adatokat. 

2.) A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, az érintett hozzájárulása nélkül harmadik 

személy részére nem adunk ki személyes adatokat, kivéve, ha erre törvény kötelez minket. 

3.) A lehető legbiztonságosabban tároljuk az adatokat. 

4.) Bárkinek tájékoztatást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a fenti, Adatok 

részben található e-mail címünkön vagy postai címünkön keresztül. 
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5.) Bárkinek töröljük a róla tárolt adatokat, ha ezt írásban kéri a fenti, Adatok részben található 

e-mail címünkön vagy postai címünkön keresztül. 

6.) Személyes adatokat kizárólag ügyfélkapcsolati célból tárolunk, semmilyen más célra nem 

használunk fel, az ügyfélkapcsolat megszűnése után pedig töröljük ezen adatokat.  

 

Űrlap 

 

A weboldalon található üzenetküldő űrlapon keresztül önkéntesen hozzánk eljuttatott 

személyes adatokat a weboldalhoz tartozó adatbázisban nem tároljuk. 

 

Cookie-k (sütik) 

 

Weboldalunk nem használ cookie-kat. 

 

Weboldalunk statisztikai célból igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatást. Ehhez adatokat 

továbbíthat, de ezen adatok nem alkalmasak a felhasználók beazonosítására.  Bővebb 

tájékoztató minderről a Google adatvédelmi szabályzatában található, mely a következő címen 

érhető el: http://www.google.hu/policies 

 

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok 

 

2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

(Infotv.) 

2001. évi CVIII. törvény 

2008. évi XLVII. törvény 

2008. évi XLVIII. Törvény 

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 

 

Felügyeleti szerv 

 

Ha adatkezelésünkben jogsértést tapasztal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál tud panaszt tenni: 
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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Kelt: 2017-07-21 


