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 A Gipsz Partner Kft. adatkezelési tájékoztatója  
 
1. A Gipsz Partner Kft üzleti tevékenysége során mindenben megfelel az EU 679/2016 általános 
adatvédelmi rendelet előírásainak, így üzleti partnereinknél szolgáltatásaink igénybevétele illetve 
az ezzel összefüggő kapcsolattartás során nem merül fel olyan kockázat, amely az érintettek 
jogainak érvényesülését befolyásolná.  
 
2. A Gipsz Partner Kft (8071 Magyaralmás Kossuth Lajos utca 14.– 07-09-020889), mint 
adatkezelő (a továbbiakban: Gipsz Partner) a Gipsz Partner által küldött tájékoztatók, ajánlatok 
címzettjeit, mint érintetteket (a továbbiakban: Résztvevők) az EU 679/2016 általános adatvédelmi 
rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény szerint a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban: Adatkezelés) 
az alábbiak szerint tájékoztatja.  
 
A Gipsz Partner a jelen tájékoztató szerinti Adatkezelései nem tartoznak a fenti jogszabályok által 
bejelentés köteles körbe vont adatkezeléseknek. A Gipsz Partner Adatkezelései kizárólag az 
ajánlatoknak és tájékoztatóknak, az azokat kérő érintettek (a továbbiakban: Érintett) számára 
történő eljuttatását szolgálja. A személyes adatokat a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó 
hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a GIPSZ PARTNER KFT. részére 
szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek 
ismerhetik meg, a GIPSZ PARTNER KFT. által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük 
végzéséhez szükséges mértékben. 
 

1. AZ ADATFELDOLGOZÓ(K) MEGNEVEZÉSE  

(1.1) A GIPSZ PARTNER KFT. az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok 
körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe az  
(1.) internetes honlapjának üzemeltetése, karbantartása,  
(2.)valamint az adódó könyvelési feladatok ellátásának céljából. 
  

1. CÉGNÉV: Navisoft Hungary Kft. 
SZÉKHELY: 1063 Budapest Szinyei Merse utca 10 
CÉGJEGYZÉKSZÁM:01-09-283953 
ADÓSZÁM: 24301879-2-42 
KÉPVISELŐ(K) NEVE: Spánik Eszter 
E-MAIL: info@navisofthungary.hu 
WEBOLDAL: www.navisofthungary.hu 
Tel.: +36-70/428-2519 

  
A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk 
ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, kérdésének, észrevételének 
megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá. 
 

2. CÉGNÉV: Cens Benta Bt 
SZÉKHELY: 8000 Székesfehérvár Budai út 14. 
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 
ADÓSZÁM: 26082853-1-07 
KÉPVISELŐ(K) NEVE: Rózsás Erika, Kajfis Tamás 
E-MAIL: rozsaserika1@gmail.com 
Tel.: +36-70/391-0394 
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1z Adatkezelések jogalapja az Adatkezelésekre vonatkozóan az Érintett által külön-külön 
megadható előzetes, önkéntes hozzájárulás, a Gipsz Partnerrel való kapcsolatfelvétel. Az Érintett 
hozzájárulását bármikor külön-külön, vagy együttesen is visszavonhatja a Gipsz Partner 
alábbiakban írt elérhetőségein.  
 
A Gipsz Partner az 1. és 2. pontban írott Érintett által megadott adatokat az Adatkezelés 
időtartama alatt – ezen adatkezelési cél megszűnéséig –, de legfeljebb az Érintett 
hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.  
 
Az Ön személyes adatai az alábbiakban felsorolt célok valamelyikének vagy néhányuknak az 
érdekében kerülhetnek feldolgozásra: 
- kérdésekre adandó válaszok kidolgozása és megküldése,  
- együttműködési ajánlat bemutatása,  
- szerződés végrehajtása, vagy tevékenységek vállalása azon személyek kérésére, akikre az adatok 
vonatkoznak,  
- termékek és szolgáltatások közvetlen marketing szükségleteire,  
- megrendelések összeállítása, megrendelések és szállítások kezelése,  
- reklamációk kezelése céljából,  
- számlázás,  
- ajánlatkészítés 
 
 
Az Érintett az Adatkezelésről a Gipsz Partnertől az alábbi elérhetőségeken bármikor tájékoztatást 
kérhet, kérelmezheti a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, kérheti adatai helyesbítését, 
törlését, illetve esetleges jogsérelem esetén panasszal élhet.  
 
Az Adatkezelő elérhetőségei:  
Gipsz Partner Kft.  
8071 Magyaralmás Kossuth Lajos utca 14 
E-mail: gipszpartnerkft@gmail.com 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:  
 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
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