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1 BEVEZETŐ
A Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. mint adatkezelő (továbbiakban: a Társaság)
jelen Adatkezelési tájékoztatóban rögzíti a személyes adatok kezelése körében követett
gyakorlatát, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseit,
valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről szóló tájékoztatást.

1.1 JELEN DOKUMENTUM CÉLJA
A Társaság üzletvitele során természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes
adatait kezeli, összhangban az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így
különösen az alábbiakkal:






Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – 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 (Általános adatvédelmi rendelet, GDPR),
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.),
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.),

A Társaság ezúton tájékoztatja az Érintetteket az általa kezelt személyes adatokról, az
adatkezelés céljáról, az adatok megőrzési idejéről, tárolásának, továbbításának módjáról, a
személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek
jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1.2 AZ ADATKEZELŐ ADATAI
A tájékoztatásban foglalt adatkezelések tekintetében az adatok kezelője:
Név: Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.
Cím: 2000 Szentendre, Dobogókői út 5.
Postacím: 2001 Szentendre, Pf. 82
Email cím: info@hawle.hu
Központi telefonszám: +36 26 501-501
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1.3 FOGALMAK
















érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a
rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –
kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé
nem lehetséges;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az
adaton végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
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harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel
vagy az adatfeldolgozóval;
adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
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2 AZ ADATKEZELÉSEK RÉSZLETEI
2.1 PARTNEREK MUNKATÁRSAIVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
A Társaság a vele kapcsolatban álló vállalati ügyfelek, beszállítók, üzleti partnerek, valamint
más érdekeltek és/vagy befektetők alkalmazottainak vagy a nevükben eljáró
magánszemélyeknek a személyes adatait kezeli az üzletvitele során. Az üzletvitelhez tartozik
például a beszerzés, értékesítés, logisztika, számlaügyintézés, kapcsolattartás,
szervizigények és reklamációk kezelése.
A kezelt személyes adatok:



Személyes azonosításra alkalmas információ: név, email cím, telefonszám, cím,
aláírás
Foglalkozás: pozíció, osztály, szervezet megnevezése

Az adatkezeléshez tartozó célok és jogalapok:
Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Üzleti tevékenység folytatása (pl. beszerzés,
értékesítés)
Beszállító és ügyfél menedzsment
Számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a
számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása

Jogos érdek érvényesítése a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja alapján
Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit.
tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§
alapján

Az adatkezelés időtartama:
A fenti adatok megőrzési ideje a munkakapcsolat megszűnéséig tart, kivéve a könyvviteli
elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylaton szereplő adatok
esetén, melyeknél ez a Sztv. 169. §-a alapján a szerződések lejártától számítva 8 év.
Érdekmérlegelési teszt eredménye:
A Társaság elvégezte az érdekmérlegelési tesztjét az adatkezelésre vonatkozóan, melynek
eredményeképpen a következőket állapította meg:
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A Társaságnak – megítélése szerint – jogos érdeke fűződik az adatkezelési tevékenységhez,
mert az elengedhetetlen a Társaság és a vele kapcsolatban álló partnerek üzleti
tevékenységének folytatásához (pl. beszállító és ügyfél menedzsment, panaszkezelés,
beszerzés, értékesítés, számlázás). Az adatkezelés az érintett munkaköréhez tartozó
feladatok ellátását is segíti.
Az érintettek személyes adatait, személységi jogait arányosan korlátozza a Társaság jelen
pontban meghatározott jogos érdeke, és a jogos érdeken alapuló adatkezelés.
A Társaság minden körülmények között biztosítja az érintetteknek a jelen tájékoztatóban
meghatározott jogok gyakorlását.
A Társaság mint adatkezelő úgy értékeli, hogy az adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt jogos érdeknek, az adatkezelés során nem sérülnek az
érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák a Társaság
jogos érdekét.
A fentiek alapján a Társaság megítélése szerint az adatkezelés megfelel a jogos érdeken
alapuló adatkezelésre vonatkozó jogszabályi és hatósági követelményeknek.

2.2 KAPCSOLATFELVÉTEL
A Társasággal a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a Társaság weboldalain elhelyezett
elérhetőségeken (e-mail, kapcsolatfelvételi űrlap, telefon, postacím) vagy személyesen
történő kapcsolatba lépés során megosztott személyes adatok kezeléséhez a hozzájárulást
a Társaság vélelmezi.
A kezelt személyes adatok:



Személyes azonosításra alkalmas információ: név, email cím, telefonszám, cím
Egyéb, a kapcsolatfelvétel során megosztott adat

Az adatkezeléshez tartozó célok és jogalapok:
Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kapcsolattartás a megkeresővel
Kérdés, ajánlatkérés megválaszolása

Az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1)
a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja alapján
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Az adatkezelés időtartama:
Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés vagy panasz
megválaszolását követően törli a Társaság. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli
okokból, vagy esetleg a Társaság, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme
szempontjából arra szükség van, azok archiválásra és a szükséges ideig tárolásra kerülnek.

2.3 ÁLLÁSHIRDETÉSRE JELENTKEZŐK ADATAINAK KEZELÉSE
A Társaság a részére – közvetlenül az Érintettől vagy harmadik féltől (toborzócég,
álláskereső portál) keresztül – küldött önéletrajzokban és a csatolt egyéb
dokumentumokban szereplő személyes adatokat, az álláshirdetésre jelentkező nevével és
elektronikus levelezési címével, kezeli a meghirdetett álláspályázat elbírálása és a
kiválasztási folyamat lebonyolítása céljából. A jelentkezés során megosztott személyes
adatok kezeléséhez a hozzájárulást a Társaság vélelmezi.
A kezelt személyes adatok:




Személyes azonosításra alkalmas információ: név, email cím, telefonszám, cím
Karrier: korábbi munkahelyek és munkakörök, képességek, referenciák, bérigény
Tanulmányi életrajz: képesítések, tanulmányi adatok

Az adatkezeléshez tartozó célok és jogalapok:
Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Aktuális vagy későbbi álláshirdetéshez
kapcsolódó kiválasztás lebonyolítása

Az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1)
a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja alapján

Az adatkezelés időtartama:
A fenti adatok megőrzési ideje az álláshirdetésre vonatkozó pozíció betöltését követő 3
hónap.

2.4 SZAKMAI NAPOK RENDEZÉSE
A Társaság a vele kapcsolatban álló üzleti partnerek alkalmazottainak vagy a nevükben eljáró
magánszemélyeknek a személyes adatait kezeli a szakmai napok rendezésével és
lebonyolításával kapcsolatban.
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A kezelt személyes adatok:



Személyes azonosításra alkalmas információ: név, email cím, telefonszám
Foglalkozás: pozíció, osztály, szervezet megnevezése

Az adatkezeléshez tartozó célok és jogalapok:
Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Rendezvényszervezés

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja alapján

Az adatkezelés időtartama:
A fenti adatok megőrzési ideje az egyes rendezvények befejezésétől számítva legfeljebb 5
évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.
A hozzájárulás visszavonása és megtagadása:
A hozzájárulás bármikor visszavonható az 1.2 fejezetben található elérhetőségek
valamelyikén keresztül. A visszavonás nem érinti azonban a korábbi hozzájáruláson alapú,
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Amennyiben az Érintett nem adja meg a hozzájárulását a fenti adatkezeléshez, a Társaság
nem kezeli adatait ebből a célból. Ebben az esetben azonban a Társaság nem tudja
megszervezni az Érintett részvételét az eseményeken. A munkakapcsolathoz tartozó egyéb
adatkezeléseket a hozzájárulás megtagadása nem érinti.

2.5 HÍRLEVELEK
A Társaság a vele kapcsolatban álló vállalati ügyfelek, beszállítók, üzleti partnerek, valamint
más érdekeltek és/vagy befektetők alkalmazottainak vagy a nevükben eljáró
magánszemélyeknek a személyes adatait kezeli a hírlevélküldési folyamata során.
A kezelt személyes adatok:



Személyes azonosításra alkalmas információ: név, email cím
Foglalkozás: pozíció, osztály, szervezet megnevezése
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Az adatkezeléshez tartozó célok és jogalapok:
Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Tájékoztatás, üzletfejlesztés

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja alapján

Az adatkezelés időtartama:
A fenti adatok megőrzési ideje a hozzájárulás megadásától számítva legfeljebb 5 évig vagy
a hozzájárulás visszavonásáig tart.
A hozzájárulás visszavonása és megtagadása:
A hozzájárulás bármikor visszavonható az 1.2 fejezetben található elérhetőségek
valamelyikén vagy magában a hírlevélben elhelyezett linken keresztül. A visszavonás nem
érinti azonban a korábbi hozzájáruláson alapú, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Amennyiben az Érintett nem adja meg a hozzájárulását a fenti adatkezeléshez, a Társaság
nem kezeli adatait ebből a célból, vagyis nem küld hírlevelet a részére. A
munkakapcsolathoz tartozó egyéb adatkezeléseket a hozzájárulás megtagadása nem érinti.

2.6 VEVŐI ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS
A Társaság a vele kapcsolatban álló ügyfelek alkalmazottainak vagy a nevükben eljáró
magánszemélyeknek a személyes adatait kezeli a vevői elégedettség mérési folyamata
során.
A kezelt személyes adatok:



Személyes azonosításra alkalmas információ: név
Foglalkozás: pozíció, szervezet megnevezése

Az adatkezeléshez tartozó célok és jogalapok:
Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Minőségirányítás

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja alapján

Az adatkezelés időtartama:
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A fenti adatok megőrzési ideje a hozzájárulás megadásától számítva legfeljebb 5 évig vagy
a hozzájárulás visszavonásáig tart.
A hozzájárulás visszavonása és megtagadása:
A hozzájárulás bármikor visszavonható az 1.2 fejezetben található elérhetőségek
valamelyikén keresztül. A visszavonás nem érinti azonban a korábbi hozzájáruláson alapú,
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Amennyiben az Érintett nem adja meg a hozzájárulását a fenti adatkezeléshez, a Társaság
nem kezeli adatait ebből a célból, vagyis nem küld hírlevelet a részére. A
munkakapcsolathoz tartozó egyéb adatkezeléseket a hozzájárulás megtagadása nem érinti.

2.7 BIZTONSÁGI KAMERA RENDSZER MŰKÖDTETÉSE
A Társaság telephelyén (H-2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) képrögzítésre alkalmas
kamerarendszert üzemeltet, amelynek során a megfigyelt területen áthaladó vagy
tartózkodó természetes személyekről képfelvételt készít. A kiépített rendszer irodahelyiség
és a raktárhelyiség bejáratát, továbbá a raktárhelyiségen belüli átjárók, valamint a gépjármű
behajtás megfigyelését teszi lehetővé.
A kezelt személyes adatok:


Képfelvétel

Az adatkezeléshez tartozó célok és jogalapok:
Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Fizikai biztonság
Vagyonvédelem

Jogos érdek érvényesítése a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja alapján

Az adatkezelés időtartama:
A felvételtől számított maximum 3 munkanap.
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Érdekmérlegelési teszt eredménye:
A Társaság elvégezte az érdekmérlegelési tesztjét az adatkezelésre vonatkozóan, melynek
eredményeképpen a következőket állapította meg:
A Társaságnak – megítélése szerint – jogos érdeke fűződik az adatkezelési tevékenységhez,
mert az erősíti a Társaság telephelyének fizikai biztonságát és a vagyonvédelmet. Az
adatkezelés céljai, a fizikai biztonság és a vagyonvédelem megvalósítása és erősítése az
érintettek érdekei is.
Az érintettek személyes adatait, személységi jogait arányosan korlátozza a Társaság jelen
pontban meghatározott jogos érdeke, és a jogos érdeken alapuló adatkezelés.
A Társaság minden körülmények között biztosítja az érintetteknek a jelen tájékoztatóban
meghatározott jogok gyakorlását.
A Társaság mint adatkezelő úgy értékeli, hogy az adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt jogos érdeknek, az adatkezelés során nem sérülnek az
érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák a Társaság
jogos érdekét.
A fentiek alapján a Társaság megítélése szerint az adatkezelés megfelel a jogos érdeken
alapuló adatkezelésre vonatkozó jogszabályi és hatósági követelményeknek.
A Társaság minden körülmények között biztosítja az érintetteknek a jelen tájékoztatóban
meghatározott jogok gyakorlását.
A Társaság mint adatkezelő úgy értékeli, hogy az adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt jogos érdeknek, az adatkezelés során nem sérülnek az
érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák a Társaság
jogos érdekét.
A fentiek alapján a Társaság megítélése szerint az adatkezelés megfelel a jogos érdeken
alapuló adatkezelésre vonatkozó jogszabályi és hatósági követelményeknek.
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2.8 EGYÉB ADATKEZELÉSEK
A Társaság a tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad
tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési
hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
a, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok
közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az
adatkezelőt.
A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
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3 AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK
KÖRE
Az adatokat a Társaság azon munkavállalói ismerhetik meg a feladataik teljesítéséhez
szükséges célokból, akik az adatkezelési célok megvalósításában, ellenőrzésében
közreműködnek, valamint a képviselettel kapcsolatban eljárnak, a munkavégzésükhöz
feltétlenül szükséges mértékben. Így például az álláshirdetésre pályázók által megadott
személyes adatokhoz csak a Társaság toborzási, kiválasztási folyamatában szükségszerűen
résztvevő, a munkaerő felvételben javaslattételi vagy döntési jogkörrel rendelkező illetékes
munkatársainak van hozzáférése.
A Társaság az egyes adatkezelési célok elérése érdekében és üzletszerű gazdasági
tevékenységének elősegítése érdekében egyes feladatainak ellátásához harmadik
személyek szolgáltatásait veszi igénybe, amely szolgáltatások magukban foglalhatják az
Érintettek személyes adatainak kezelését is. Ezen harmadik személyek („Adatfeldolgozók”)
az adatkezelést a Társaság utasításainak megfelelően, a hatályos jogszabályok előírásaival
összhangban végzi. Adatfeldolgozás céljára kizárólag az adott cél megvalósításához
szükséges személyes adatok kerülnek továbbításra az egyes Adatfeldolgozók részére.
A Társaság részére, az e tájékoztatóban felsorolt adatkezelési tevékenységekben a
következő adatfeldolgozók vesznek részt.
Adatfeldolgozók
Név

Székhely

Tevékenység

Fits Kft.

8600 Siófok Szent László u.
89/A.
One Microsoft Way, Redmond,
Washington 98052 USA
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA

Szoftverfejlesztés és rendszergazda
szolgáltatás
Felhő alapú email szolgáltatás

Microsoft
Corporation
The Rocket Science
Group (Mailchimp)
Google LLC

Webalapú hírlevélküldési
szolgáltatás
Dokumentumok (kérdőívek)
megosztása
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3.1 ADATTOVÁBBÍTÁSOK
A Társaság a személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi - az Érintett
kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a
jogszabályi kötelezettség, a hatósági eljárás eseteit, illetve ha a Társaság a szerződéses
kötelezettségének teljesítéséhez alvállalkozót/külső szolgáltatót (futárszolgálat, postai
szolgálat) vesz igénybe. Ez utóbbi esetben a kiszállítást végző alvállalkozót minden esetben
szerződésben szabályozott feltételek kötik, hogy az Érintett adatait csak és kizárólag a
szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás
céljából megőrizni vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában nem jogosult.
A Társaság jogosult és köteles minden olyan személyes adatot az illetékes hatóságoknak
továbbítani, melyre őt jogszabály vagy határozat kötelezi.
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4 ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
A Társaság az elektronikusan és papíralapon kezelt személyes adatok védelmére több
információbiztonsági kontrollt vezetett be és működtet.
Az informatikai rendszert külső szolgáltatóval szerződéses kötelmi viszony alapján a
Társaság igényi szerint üzemelteti az informatikai rendszerét. Az informatika rendszer
működésének biztonsága, az információ minden formája bizalmasságának,
sértetlenségének és szükséges mértékű rendelkezésre állásának biztosítása a cég alapvető
üzleti érdeke, melyet a vállalati küldetés megfogalmazásban is rögzített.
Az adatokhoz való hozzáférést a Társaság jogosultságok megadásával, ellenőrzésével
korlátozza. A Társaság munkavállalói meghatározott módon, munkakörök szerint kialakított
jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az adatokhoz.
Az adatbiztonságot szolgálják a Társaság által megválasztott informatikai eszközök, amelyek
biztosítják, hogy az adatokat csak megfelelő felhatalmazással lehessen rögzíteni,
megtekinteni, továbbítani, módosítani vagy törölni, illetve hogy az adatok a feldolgozás
során megőrizzék pontosságukat.
A Társaság beléptetőrendszerrel, kamerás megfigyeléssel gondoskodik a telephelyén tárolt
vagyon fizikai védelméről.
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5 ÉRINTETTEK JOGAI
LEHETŐSÉGEI

ÉS

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI

Az Érintett személy kérelmezheti a Társaságnál az alábbiakat:
•
•
•
•
•
•

tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését,
személyes adatainak – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy
korlátozását,
joga van az adathordozhatósághoz,
visszavonhatja hozzájárulását,
tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Kérelmével, vagy ha a személyes adataival kapcsolatos adatkezeléssel bármilyen
problémája, kérdése vagy panasza merül fel, a Társaság javasolja az Érintettnek, hogy vegye
fel vele a kapcsolatot az info@hawle.hu email címre küldött elektronikus levél útján, vagy
az 1.2 bekezdésben megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül.
Az Érintett a jogainak megsértése esetén a Társaság ellen bírósághoz fordulhat.
Ha az Érintett elégedetlen azzal, ahogy a Társaság a személyes adatait kezeli, akkor jogában
áll panaszt tenni a saját adatvédelmi hatóságánál:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
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