Adatvédelemi nyilatkozat
(www.gmbregnum.hu)

A GMB Regnum Tax Kft. (székhely: 4440 Tiszavasvári, Bocskai u. 27/A.;
cégjegyzékszám: 15-09-080478; nyilvántartó hatóság: Nyíregyházi Törvényszék
Cégbírósága; adószám: 24291945-1-15) (a továbbiakban: Szolgáltató) mint
adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közleménytartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden
adatkezelés megfelela jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban
meghatározott elvárásoknak.
Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a
Felhasználókat awww.gmbregnum.hu (továbbiakban: Honlap) általa kezelt
személyes adatokról, a személyes adatokkezelése körében követett elveiről és
gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásánakmódjáról és
lehetőségeiről.
Szolgáltató tiszteletben tartja a Honlap látogatóinak személyhez fűződő jogait; a
rögzített személyesadatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és
nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelenadatkezelési nyilatkozatnak
megfelelően kezeli.
Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az
alábbiakbanmeghatározott adatkezelésekhez.
1. Adatkezelés célja:
Az Ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a
Honlapon keresztül elérhetőszolgáltatások igénybevételéhez szükséges
azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítésmegfelelőségének
dokumentálása, a Közvetített Megrendelő által leadott megrendelés
teljesítése,külön hozzájárulás esetén hírlevél küldése valamint adott esetben a
számlázás lehetővé tétele.
2. Adatkezelés jogalapja:
A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és
azinformációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Avtv.) 5. § (1) bekezdés a)pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása
alapján, valamint az elektronikus kereskedelmiszolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseirőlszóló
2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást Felhasználó az egyes
adatkezelésektekintetében a Honlap használatával, illetve az Ajánlatkérés oldal
kitöltésével adja meg.
3. Az adatkezelő megnevezése:
Név: GMB Regnum Tax Kft.
Székhely: 4440 Tiszavasvári, Bocskai u. 27/A
Telephely és levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Luther utca 5. II. em./1.
E-mail cím: info@gmbregnum.hu
Cégjegyzékszám: 15-09-080478
Bejegyző cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24291945-1-15
4. Adatkezelés időtartama:
Az Ajánlatkérés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése az
Ajánlatkéréssel kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az
adatkezelés az adat megadásánakidőpontjától a kérdéses adat törléséig tart.
Adat törlésének határideje az adatkezelés céljának elérését követő 8 munkanap.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli
jogszabályokban) meghatározottmegőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint
a honlapon történő Ajánlatkérés során vagy egyébmódon adott további
hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
5. Rögzített adatok:
5.1. Technikai adatok:
A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusanrögzíti
a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és
böngészőprogram típusát ésmás információkat. Ezen adatok naplózását a
rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze az Ajánlatkérés során vagy
a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak a
Szolgáltató fér hozzá. A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a
Honlaptechnikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja
fel.
5.2. Ajánlatkérés:
Az Ajánlatkérés során az Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a
következőszemélyes adatokat:










Név
Vállalat
Irányítószám
Város
Utca
Telefon
Mobil
Email

Az adatok megadását követően Szolgáltató e-mailben értesíti Felhasználót az
Ajánlattétel beérkezéséről a Szolgáltatóhoz.
Felhasználó az Ajánlattétel kitöltése során nem kötelező jelleggel további
adatokat is bejelölhet, amelyek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás
teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.
Ezek a következőek:
 Adó
o Adójogi képviselet
o Adótanácsadás
o Adózási átvilágítás
 Számvitel
o Teljes körű könyvelés
o Főkönyvelői szolgáltatások
o Számviteli átvilágítás
 Bér
o Bérszámfejtés
o TB-tanácsadás
o SZJA-bevallások készítése
5.3. Hírlevél:
Szolgáltató a Honlapon lehetővé teszi Felhasználó számára, hogy az
Ajánlatkéréstől függetlenül feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt
marketing elemekkel rendelkezik és reklámottartalmaz. Szolgáltató a hírlevél
igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.

Szolgáltató a Felhasználó által a Honlapon keresztül elérhető termékekre adott
megrendelés teljesítéseérdekében továbbítja a Partner felé a Felhasználó nevét,
és a termék azonosítóját.
6. Adatbiztonság:
A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók
által megadottszemélyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció,
mind az adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a jogosulatlan
megismerés, a személyesadatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve
jogosulatlan felhasználása. Szolgáltató mindent szükséges intézkedést megtesz
annak érdekében, hogy az illetéktelen felhasználást megakadályozza. Az
adatokat kizárólag a GMB Regnum TaxKft. munkatársai kezelik.
7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
7.1. Tájékoztatás kérése:
Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá
vonatkozó személyesadatokról. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást
ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, azadatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagykapták meg
adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül
elektronikus úton aFelhasználó által megadott e-mail címre elküldve adja meg a
kért tájékoztatást.
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Luther utca 5. II.em./1.
E-mail: info@gmbregnum.hu
A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve
észrevétellel a Szolgáltatómunkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken
keresztül.A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak
helyesbítését vagy azok törlésétkérni. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől
számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ezesetben azok nem lesznek újra
helyreállíthatók.
A
törlés
nem
vonatkozik
a
jogszabály
(pl.
számviteliszabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a
szükséges időtartamig megőrzi.
7.2. Jogérvényesítési lehetőségek:

A Felhasználó az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV.
törvény) alapján bíróságelőtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz (1125Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
8. E-mail címek felhasználása:
A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek
felhasználásánakjogszerűségére, így azokat csak a fent meghatározott módon
használja fel e-mail küldésére (tájékoztató vagyreklám).Az e-mail címek
kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések
teljesítése,szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így
elsősorban ennek érdekében kerülsor e-mail küldésére.
Az Ajánlatkérés során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy
reklámot (hírlevél) tartalmazóleveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó
kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknakmegfelelő esetekben és
módon küld.
9. Egyéb rendelkezések
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a
Felhasználók előzetes értesítésemellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás
hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatáshasználatával ráutaló
magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban
foglaltakat.Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez az
Ajánlatkérés, illetve a hírlevélre történőfeliratkozás során harmadik fél adatait
adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módonkárt okozott, a
Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.
A weboldal egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre. A
cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző
elment. Ennek megtörténtéről a Felhasználó aSzolgáltatótól nem kap további
értesítést.
A
cookie-k
elhelyezése
a
weboldal
egyes
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számítógépen és nem tartalmazvírust.

