
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

A VOLT PRODUKCIÓ KFT-VEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK SORÁN KEZELT  

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

 

A VOLT Produkció Kft-vel szemben érvényesített követelésekkel (továbbiakban: 

„Követelés”) összefüggésben a VOLT Produkció Kft. szükségszerűen személyes adatokat 

kezel. Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) 

általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján történik. A hivatkozott jogszabályok 

előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatjuk Önt a személyes adatok kezelésének 

részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól.  

 

Az adatkezelő  

 

A VOLT Produkció Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhelye: 1033 Budapest, 

Hajógyári sziget, hrsz. 23796/58., Cg. 01-09-

695549, adószáma: 12625150-2-41, e-mail 

cím: adat@nagyonbalaton.hu, képviseli 

Fülöp Zoltán ügyvezető, a továbbiakban: 

„Adatkezelő”)  

A kezelt személyes adatok köre A Követeléssel kapcsolatosan az Adatkezelő 

tudomására hozott személyes adatok.  

Az adatkezelés célja A Követelés beazonosítása, kivizsgálása, 

Követeléssel szembeni védekezés, jogviták, 

illetve hatósági eljárások során az 

Adatkezelő jogainak érvényesítése.  

Az adatkezelés időtartama Az adatkezelés (i) a jogvita jogerős 

befejezését követő rendkívüli jogorvoslat 

előterjesztésére nyitva álló határidő elteltét 

követő 15 (tizenöt) napig tart, vagy (ii) 

rendkívüli jogorvoslat előterjesztése esetén a 

rendkívüli jogorvoslat tárgyában hozott 

érdemi befejező határozat meghozatalát 

követő 15 (tizenöt) napig tart. 

 

Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő 

jogos érdeke, vagyis a Követeléssel szembeni 

védekezése. 

Adattovábbítás 

A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai, megbízottjai a fenti célok megvalósulása 

érdekében kezelik. Adatkezelő az érintett hatóság, bíróság részére továbbítja a Követeléssel 

összefüggő személyes adatokat. Külföldre, nemzetközi szervezet részére nem történik 

adattovábbítás.  

Jogok, jogorvoslat, panasz 

Ön a GDPR alapján hozzáférést kérhet a személyes adatokhoz, az adatkezelésről 

tájékoztatást kérhet (melyet Adatkezelő legkésőbb 1 hónapon belül ad meg), kérheti a 

személyes adatok helyesbítését, törlését (ameddig azok törlése észszerű erőfeszítéseket téve 



lehetséges és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre), vagy az adatkezelés 

korlátozását. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

 

Amennyiben Ön szerint Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó 

törvényi rendelkezést, akkor kérjük, forduljon elsősorban Adatkezelőhöz a fenti 

elérhetőségeken vagy a következő e-mail címen: adat@nagyonbalaton.hu. Ennek 

eredménytelensége esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

(NAIH) eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat.  

 

 

Budapest, 2020. október 1.  
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