
 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
A Bergmann Könyvelő Iroda Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-736645, székhely: 1138 Budapest, Váci út 186.) 
és a BERGMANN Könyvszakértő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-462056, székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-
Zsilinszky út 37. fél 1., a továbbiakban együttesen: „Társaságok”) kiemelt figyelmet 
fordítanak a személyes adatok védelmére. 
 
Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy az 
irányadó jogszabályok alapján mindenki számára megfelelő tájékoztatást nyújtson a 
Társaságaink - személyes adatok körét érintő - adatkezelési tevékenységére 
vonatkozóan.  
 
Fontos számunkra, hogy a személyes adatokon végrehajtott műveleteink (gyűjtés, 
felhasználás, tárolás) mindenki számára, tehát az Ön számára is megismerhetőek 
és átláthatóak legyenek.  
 
ADATKEZELŐK 
 
Cégnév: Bergmann Könyvelő Iroda Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
Cégjegyzékszám: 01-09-736645 
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 186. 
Adószáma: 13466022-4-41 
E-mail: gdpr@bergmann.hu 
Telefonszám: (+36-1) 238-9000 
Honlap: www.bergmann.hu 
 
Cégnév: BERGMANN Könyvszakértő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
Cégjegyzékszám: 01-09-462056 
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 186. 
Adószáma: 12056950-4-41 
E-mail: gdpr@bergmann.hu 
Telefonszám: (+36-1) 238-9000 
Honlap: www.bergmann.hu 
 
HONLAPUNK TÁRHELYSZOLGÁLTATÓJA 
 
Cégnév: Oleander Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
Cégjegyzékszám: 05-09-020932 
Nyilvántartó bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága 
Székhely: 3534 Miskolc, Gőz utca 7. 



 

 

Adószáma: 23082445-2-05 
E-mail: akos@oleander.hu 
Telefonszám: (+36-46) 200-400  
 
Tárhelyszolgáltatónk a honlapunk használata során megadott személyes adatok 
megismerésére nem jogosult. 
 
ADATKEZELÉSÜNK JOGALAPJAI 
 
Társaságaink a szolgáltatásai során megismert személyes adatokat az alábbiakban 
meghatározott feltételek megvalósulása esetén kezelheti, illetve kezeli:  
 

− ha Ön önkéntes és kifejezett hozzájárulását adta személyes adatainak egy 
vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (a továbbiakban: 
hozzájáruláson alapuló adatkezelés), 

 
− ha a Társaságainkra vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges (a továbbiakban: jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés), 
 

− az adatkezelés a Társaságaink vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget 
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, 
amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az 
érintett gyermek (a továbbiakban: jogos érdeken alapuló adatkezelés), 

 
− a Társaság adatkezelése jogszerű, ha az adatkezelés olyan szerződés 

teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (azaz Ön) az egyik fél, vagy az a 
szerződés megkötését megelőzően az érintett (az Ön) kérésére történő lépések 
megtételéhez szükséges (a továbbiakban: szerződésen alapuló adatkezelés), 

 
− A Társaság adatkezelése jogszerű, ha az adatkezelés az érintett (akár Ön) 

vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt 
szükséges (a továbbiakban: létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés). 

 
FŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEINK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 
Társaságaink az alábbi szakmai területeken fejtik ki tevékenységüket: 
 

− Számvitel – pénzügyi szolgáltatások 
 

Ennek keretében ügyfeleink részére könyvelési, bevallás- és 
beszámolókészítési szolgáltatást és egyéb pénzügyi szolgáltatást például 
kintlévőségkezelést, követelésbehajtást végzünk. 

 
− Bérelszámolás, munkaügy és TB  
 



 

 

Ügyfeleink részére teljes körű bérelszámolást végzünk, társadalombiztosítási 
kifizetőhelyi teendőket látunk el és ellenőrzünk. 

 
− Könyvvizsgálat 

 
Vállalkozási szakterületen könyvvizsgálati tevékenységet végzünk, 
transzfernyilvántartást készítünk, továbbá gazdasági társaságok pénzügyi és 
gazdasági átvilágítását vállaljuk. 

 
− Adótanácsadás, adójogi képviselet, jogi szolgáltatások, adatvédelmi 

szolgáltatások 
 

Ügyfeleink részére adótanácsadással összefüggő szolgáltatásokat nyújtunk, 
továbbá részt veszünk adójogi, gazdasági jogi ügyeik lebonyolításában, és 
adatvédelmi területen is kiszolgáljuk ügyfeleinket. 

 
− Rendszer- és folyamatszervezés, kontrolling 
 

Ebben az ágazatban ügyviteli és egyéb, az ügyfél rendszereinek és 
folyamatainak ellenőrzésére alkalmas eszközöket és szolgáltatáscsomagokat 
nyújtunk ügyfeleinknek. 

 
− Kihelyezett főkönyvelői szolgáltatások 
 

Kihelyezett főkönyvi szolgáltatásunk keretében az ügyfél vállalkozás 
igényének megfelelően főkönyvelőt biztosítunk, ügyviteli folyamatainak 
megfelelőségét ellenőrizzük, külföldi adóbevallásokat illetve egyéb számviteli-
pénzügyi dokumentációkat készítünk, az ügyfél által kijelölt munkavégzési 
helyszínen. 

 
 
JOGI SZEMÉLY ÜGYFELEINKNEK NYÚJTOTT SZOLGÁTATÁSOKKAL 
ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSI MŰVELETEINK ÖSSZEFOGLALÁSA 
 
 
Általánosságban elmondható, hogy tevékenységeink körében leggyakrabban jogi 
személyekkel, gazdasági társaságokkal állunk kapcsolatban. A kapcsolattartás 
folyamán első sorban olyan személyes adatok kerülnek rögzítésre – honlapunk 
használatán és / vagy munkavállalóinkon keresztül, amelyek az adott 
szolgáltatásaink megrendelésére vonatkozó szerződés(ek) megkötését megelőző 
lépések (pl. ajánlatadás) megtételéhez és / vagy az adott szolgáltatásunkra vagy 
szolgáltatásainkra vonatkozó szerződés teljesítéséhez szükségesek, vagy amely 
személyes adatok kezelését Társaságaink jogos érdeke indokolja. 
 
Vállalati meglévő és potenciális ügyfeleink esetében üzleti kapcsolattartási adatokat 
kezelünk ügyfélnyilvántartásunkon keresztül. Ezen személyes adatok általában az 



 

 

adott vállalat egy / vagy több munkavállalója kereszt- és vezetéknevének, 
elérhetőségeinek rögzítését jelenti.  
 
Konkrét szolgáltatásnyújtás körében megjelölt kapcsolattartó adatainak rögzítése 
abból a célból történik, hogy minél több és pontosabb információt tudhassunk meg 
adott ügyfelünkről a legrövidebb idő alatt, például telefonhívás vagy egy e-mail 
útján. Az ügyfeleink által megadott személyes adatokat abból a célból is rögzítjük és 
nyilvántartjuk, hogy együttműködésünk folyamán hatékonyan és személyre 
szabottan tudjunk ügyfeleink rendelkezésére állni. A személyes adatokat 
felhasználjuk akkor is, amikor ügyfeleink részére szolgáltatásainkról vagy azzal 
összefüggésben másról (jogszabályi környezetről, kapcsolódó lehetőségekről) 
tájékoztatást nyújtunk, illetve amikor a kapcsolattartóinkon keresztül végzett eseti 
felméréseink eredményeit összesítjük, annak érdekében, hogy szolgáltatásaink 
minőségéről meggyőződjünk, vagy a szolgáltatásaink fejlesztése érdekében 
szükséges lépéseket meghatározzuk. 
 
MAGÁNSZEMÉLY ÜGYFELEINKNEK NYÚJTOTT SZOLGÁTATÁSOKKAL 
ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSI MŰVELETEINK ÖSSZEFOGLALÁSA 
 
Ebben a körben is olyan személyes adatok kerülnek rögzítésre - honlapunk 
használatán és / vagy munkavállalóinkon keresztül, amelyek az adott 
szolgáltatásaink megrendelésére vonatkozó szerződés(ek) megkötését megelőző 
lépések (pl. ajánlatkérés) megtételéhez és / vagy az adott szolgáltatásunkra vagy 
szolgáltatásainkra vonatkozó szerződés teljesítéséhez szükséges.  
 
Magánszemély ügyfelek esetében a személyes adat kezelésére jogszabályi 
kötelezettség teljesítése érdekében is sor kerül, például adóbevallás elkészítése 
esetén. 
 
Magánszemély ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások esetén általában kezeljük 
(rögzítjük) kereszt- és vezetéknevét, egyéb személyazonosító adatait, adószámát. 
 
A VELÜNK KAPCSOLATBA LÉPŐ SZEMÉLYEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ 
ADATKEZELÉS 
 
Gazdasági társaságok képviselői és magánszemélyek is kérdéssekkel, 
észrevételekkel fordulhatnak hozzánk, ajánlatokat kérhetnek, illetve panaszt 
tehetnek. Ezen tevékenységek során is személyes adatok felvételére kerülhet sor 
abból a célból, hogy a kérdéseket meg tudjuk válaszolni, az észrevételeket kezeljük, 
és hogy kivizsgálhassuk a beérkezett panaszokat.  
 
A TÁRSASÁGAINKNAK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS 
ADATKEZELÉSI MŰVELETEINK 
 
Sok esetben nem csak mi nyújtunk szolgáltatást ügyfeleinknek, hanem számos 
partnerünk van, akik saját szolgáltatásaikkal Társaságunk munkáját és 
szolgáltatásait segítik. Ezen partnereink szolgáltatása egyrészt szakmai jellegű (pl. 



 

 

együttműködő ügyvédi irodák szolgáltatásai, alvállalkozó által biztosított 
informatikai háttér), másrészt irányulhatnak egyéb szolgáltatásokra, mint például 
munkavállalóink és ügyfeleink személyes szükségleteinek kiszolgálása 
(vagyonbiztonság, takarítás stb.). 
 
Adatkezelési műveleteink e körben is alapvetően szerződések teljesítésével vannak 
összefüggésben. Másodsorban kapcsolattartói adatok kezelésére kerül sor, mely 
adatkezelési műveleteket Társaságaink jogos érdeke indokolja, abból a célból, hogy 
a kommunikáció, a szolgáltatások teljesítése minél gyorsabban és hatékonyabban 
valósulhasson meg. 

 
MEGFIGYELŐRENDSZER MŰKÖDTETÉSE ÉS EHHEZ KAPCSOLÓDÓ 
ADATKEZELÉSÜNK 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy irodáinkban elektronikus kép- és hangrögzítést és tárolást 
is lehetővé tevő megfigyelő- és rögzítő rendszer működik (a továbbiakban 
együttesen: „megfigyelőrendszer”). 
 
A megfigyelőrendszer alkalmazása során rögzített személyes adatait (kép- és / vagy 
hangfelvétel, tanúsított magatartás) az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, 
az üzleti titok védelméhez és a vagyonvédelemhez fűződő jogos érdekünk és 
jogszabályi felhatalmazás alapján kezeljük.  
 
Nem alkalmazunk elektronikus megfigyelőrendszert olyan helyiségben, amelyben a 
megfigyelés az emberi méltóságot sértheti. Adatait a felvétel keletkezésétől számított 
egy hónapig őrizzük meg. A kamerafelvétel adatai megismerésére kizárólag 
Társaságunk erre kijelölt vezetője, a törvényben erre feljogosítottak, valamint 
hatósági eljárás esetén a hatóságok jogosultak. 
 
RENDEZVÉNYEINKKEL ÉS HONLAPUNK, HÍRLEVELEINK TARTALMÁVAL 
KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSÜNK 
 
Társaságaink időről-időre rendezvényeket szerveznek, melyre meghívják jelenlegi és 
potenciális ügyfeleiket, valamint más vendégeket és előadókat. A rendezvényeink 
résztvevőinek névsorát, a résztvevők személyes adatait (vezeték- és keresztnevét) 
nyilvántartjuk, de kifejezett hozzájárulás nélkül nem osztjuk meg. A 
rendezvényeinkről hírt adunk hírlevélben, weboldalunkon, közösségi hálókon és 
nyomtatott kiadványainkban. A rendezvényeinkről kép- és hangfelvétel készülhet. A 
résztvevők ehhez való hozzájárulását a részvétel elfogadásával vélelmezzük. Ön 
bármikor tiltakozhat az ellen, hogy Önről kép- és hangfelvétel készüljön. Tiltakozása 
esetén Önről kép- és hangfelvételt nem készítünk, az elkészített kép- és 
hangfelvételt haladéktalanul töröljük, a megosztott kép- és hangfelvétel 
elérhetőségét haladéktalanul megszüntetjük, majd megsemmisítjük. Tiltakozás 
hiányában üzleti érdekeinkre tekintettel és emlék gyanánt a rendezvényeinken 
készült kép- és hangfelvételeket korlátlan ideig megőrizzük, megőrizhetjük. 
 
HONLAPUNK LÁTOGATÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS 



 

 

 
Sütik használata 
 
A honlapunk látogatása során megvalósuló adatkezelési műveleteket az úgynevezett 
cookie-k (sütik) végzik. A cookie-k által megvalósított adatkezelési műveletek az Ön 
önkéntes hozzájárulásával valósulnak meg, amelyet Ön a honlapunk látogatása 
során megjelenő „cookie tájékoztató” elfogadásával ad meg a számunkra. A cookie-k 
használatára első sorban azért kerül sor, hogy a honlapunk minél hatékonyabban 
szolgálja ki ügyfeleink igényeit. 
 
Tájékoztatjuk, hogy honlapunk látogatottságának és egyéb webanalitikai adatainak 
független mérését a Google Analytics segíti. A Google Analytics nem rögzít olyan IP 
adatokat, amelyekkel Ön beazonosítható lenne. A Google tájékoztató elérhetősége:  
 
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu 
 
A honlapunk az alábbi cookie-kat használja (forrás: tárhelyszolgáltatónk 
tájékoztatása): 
 

 
Típus 

 
Hozzájárul
ás 

 
Leírás 

 
Cél 

 
Érvényessé
g 

rendszer 
általános 
sütik 

nem igényel a webes 
alkalmazás 
működéséért 
felelős alap 
süti  

honlap 
működésének 
biztosítása 

böngésző 
bezárásáig 

rendszer 
általános 
sütik 

igényel a webes 
alkalmazás 
betöltését 
követően 
további 
funkciókhoz 
való 
hozzáférésért 
szükséges 
hozzájárulni 
a sütikhez 

Cookie 
használat 
engedélyezése 
és a 18 év 
feletti személy 
hozzájárulása 365 nap 

rendszer 
funkció 
sütik 

nem igényel a könnyebb 
működéshez 
és a 
személyre 
szabáshoz 
szükséges 
sütik  

A rendszer 
teljes 
funkcionalitásá
t tudja elérni 
vele a 
felhasználó, 
ezek nélkül 
számos dolog 
nem működik 

böngésző 
bezárásáig 



 

 

rendszer 
nyomkövet
ő sütik 

igényel méréshez 
szükséges 
illetve a 
felhasználói 
élmény 
kialakításáho
z szükséges 

statisztika 
készítése 

365 nap  

nyomkövet
ő süti  
(harmadik 
féltől 
származó) 

nem igényel új látogatók 
azonosításár
a és a webes 
nyomkövetés
re alkalmas 
(van 
rendszerbe 
integrált és 
van amit 
egyénileg is 
beállíthat) 
(Google, 
Facebook, 
Twitter, 
AddThis) 

pontos cél, pl.   
google Adwords 
konverziókövet
és cookieval az 
adWords 
hirdetések 
hatékonyságát 
mérjük 

pontos 
lejárat 
Adwords: 
30nap 

 
Sütik letiltása 
 
Tájékoztatjuk, hogy lehetőségük van a cookie-k használatának tiltására a saját 
felhasználói eszközeik beállításaiban. Ez a beállítás általában az eszköz 
böngészőjének beállításai között az Adatvédelem és Biztonság menü alatt érhető el. 
 

− Chrome 

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Speciális beállítások rész >> Adatvédelem és biztonság 
szekcióban lévő Tartalombeállítások gomb >> Cookie-k gomb >> Cookie-adatok mentésének 
és olvasásának engedélyezése a webhelyeken (ajánlott) résznél ez bekapcsolható vagy 
inaktiválható a funkció. 

Böngésző url: chrome://settings/content/cookies 
(A leírás a Google Chrome 66.0.3359.181 (64 bites) verziója alapján készült.) 

 
− Firefox 

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Oldalsó panelből válasszuk az Adatvédelem és 
biztonság menüt >> Sütik és oldaladatok szekcióban bekapcsolható a „Sütik és oldaladatok 
blokkolása (a weboldal hibáját okozhatja)”. 

Böngésző url: about:preferences#privacy 
(A leírás a Firefox Quantum 60.0 (64 bites) verziója alapján készült.) 

 
− Edge 



 

 

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Speciális beállítások megnyitása gomb >> Cookie-k 
szekciónál lenyíló mezőből engedélyezhető illetve letiltható a cookie használata. 

Böngésző url: nincs 
(A leírás a Microsoft Edge 42.17134.1.0 verziója alapján készült.) 

 
Személyes adatainak kezelése a honlapunk használata során 
 
A honlapunk bármilyen adat megadása nélkül látogatható, azonban honlapunkon 
keresztül kínálunk személyre szabott szolgáltatásokat is. Ennek szükségszerű 
előfeltétele, hogy Ön bizonyos általunk megjelölt adatokat megadjon a részünkre. 
 
 

Tevékenység 
megnevezése 
és az 
adatkezelés 
célja 

Jogalap Kezelt adatok Időtartam 

Honlap 
látogatása 
 
Az adatkezelés 
célja a honlap 
rendeltetésszerű 
és színvonalas 
működésének 
biztosítása,  
a 
szolgáltatásaink 
minőségének 
ellenőrzése és 
javítása,  
a rosszindulatú, 
honlapunkat 
támadó 
látogatók 
beazonosítása, 
a látogatottság 
mérése,  
statisztikai 
célok 

társaságunk 
jogos érdeke 

IP cím  
a látogatás 
időpontja  
a 
meglátogatott 
aloldalak 
adatai, 
az Ön által 
használt 
operációs 
rendszer és 
böngésző 
típusa 

nem releváns 

Információt 
kérő levél 
elküldése a 
honlapon 

hozzájárulás cégnév 
kapcsolattartó 
neve 
e-mail címe 

180nap 



 

 

keresztül 
 
Az adatkezelés 
célja, hogy a 
feltett 
kérdéseket meg 
tudjuk 
válaszolni, 
illetve hogy 
minél 
könnyebben fel 
tudjuk venni a 
kapcsolatot 
Önnel 

maga az 
üzenet, amely 
tartalmazhat 
személyes 
adatokat 

 
 
ADATTOVÁBBÍTÁS 
 
Társaságaink között továbbíthatjuk a rendelkezésünkre álló személyes adatokat. Az 
adattovábbításra sok esetben adminisztratív célból és / vagy ügyfeleink számára 
szakmai szolgáltatások nyújtása érdekében kerülhet sor. Adattovábbítás valósul 
meg akkor is, ha adatfeldolgozóink részére továbbítunk személyes adatokat, például 
IT szolgáltatónknak vagy tárhelyszolgáltatónknak.  
 
Az adattovábbítással összefüggésben előfordulhat olyan eset is, hogy a 
rendelkezésünkre álló személyes adatokat hatóságok részére szükséges 
továbbítanunk az egyes hatósági megkeresések teljesítésével összefüggésben. Az 
ilyen jellegű adattovábbításra jogszabály kötelez. 
 
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 
 
Társaságaink által kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, ameddig az 
adatkezelési cél meg nem valósul, vagy meg nem szűnik. Az adatkezelés időtartamát 
sok esetben jogszabályok állapítják meg, például szerződések teljesítésével 
összefüggésben 5 év (elévülési idő) vagy a számviteli bizonylat megőrzése esetében 8 
év. Azokban az esetekben, amikor az adatkezelésre az Ön hozzájárulása alapján 
kerül sor, úgy az Ön által megadott személyes adatokat a hozzájárulása 
visszavonásáig kezeljük azzal, hogy az általunk tárolt adatállományt 5 évenként 
átvilágítjuk, és azokat az adatokat, ahol az adatkezelés jogalapja megszűnt 
haladéktalanul töröljük. Tájékoztatjuk, hogy az álláspályázókról nyilvántartást 
vezetünk, az adott pozíció betöltése után az álláspályázó személyi anyaga a 
beküldéstől számított 2 évig megőrzésre kerül.  
 
ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 
 



 

 

Társaságaink technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre abból a célból, 
hogy az Ön személyes adatai megfelelő védelemben részesüljenek a GDPR és az 
Infotv., valamint az egyes ágazati jogszabályok alapelveinek megfelelően. Az adatok 
véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében Társaságaink IT 
üzemeltetéssel megbízott alvállalkozója és tárhelyszolgáltatónk biztonsági 
mentéseket hajt végre. Társaságaink az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik a 
megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférés ellen. Társaságaink informatikai rendszerüket jelszavakkal, 
tűzfallal védik, és vírusvédelemmel látják el.  
 
AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ÉRINTETTI JOGOK ÉS 
GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA 
 
Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, kéréseit, panaszait – kérjük – a 
gdpr@bergmann.hu email címen keresztül juttassa el hozzánk. 
 
1. HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA 
 
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, ilyen 
esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Teljesített szolgáltatás esetén 
a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük, 
valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával 
kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is 
kezelhetjük. 
 
2. A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG  
 
2.1. Ön elérhetőségeinken keresztül tájékoztatást kérhet Társaságainktól az 

alábbiakkal kapcsolatban: 
− mi az Ön személyes adatainak kezelésének célja; 
− melyek azok a személyes adatai, amelyek adatkezeléssel érintettek;  
− milyen forrásból állnak rendelkezésünkre az Ön személyes adatai; 
− mennyi ideig kerülnek tárolásra az Ön személyes adatai; 
− kik férhetnek hozzá az Ön által megadott személyes adataihoz; 
− melyek az Önt megillető adatkezeléssel kapcsolatos jogai. 

 
2.2. Társaságaink a kért tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 

legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül eljuttatják 
Önhöz. 

 
3. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG 
 
3.1. Ön elérhetőségeinken keresztül kérheti Társaságainktól, hogy az Ön általunk 

kezelt személyes adatát vagy adatait a Társaságaink változtassák meg. 
 
3.2. A helyesbítést a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de 

legkésőbb 30 (harminc) napon belül elvégezzük.  



 

 

 
4. AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG, AZAZ A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG 
 
4.1. Ön elérhetőségeinken keresztül kérheti, hogy az általunk kezelt személyes 

adatait indokolatlan késedelem nélkül töröljük az alábbi esetekben: 
 

− az Ön személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből a 
Társaságaink azokat gyűjtötte és kezelte; 

− az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén Ön a hozzájárulását 
visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

− Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs további jogszerű ok az 
adatkezelésre;  

− az Ön személyes adatait a Társaságaink jogellenesen kezelték; 
− a személyes adatokat jogszabály által előírt kötelezettség teljesítéséhez 

törölni kell. 
 
4.2. Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait az alábbi esetekben nem áll 

módunkban törölni: 
 

− ha az Ön adatainak kezelését jogszabály írja elő; 
− amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése a Társaságaink jogos 

érdekén alapul. 
 
4.3. A törlést a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de 
legkésőbb 30 (harminc) napon belül elvégezzük. 
 
5. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG 
 
5.1. Ön elérhetőségeinken keresztül kérheti, hogy az Ön személyes adatainak 

kezelését a legrövidebb időn belül korlátozzuk az alábbi esetekben: 
 

− Ön írásban vagy e-mailben vitatja kezelt személyes adatainak 
pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás (zárolás) arra az 
időtartamra vonatkozik, amely időtartam alatt az Ön személyes 
adatainak pontosságát ellenőrizzük; 

 
− abban a nem várt esetben, amennyiben jogellenes az Ön személyes 

adatainak a kezelése, de Ön nem kéri – azaz ellenzi – személyes 
adatainak törlését, de kéri azok felhasználásának korlátozását addig, 
amíg az adatkezelés jogszerűsége helyre nem áll; 

 
− arról tájékoztatjuk Önt, hogy már nincs szükség a személyes adataira 

adatkezelési célból, de Ön azok törlése helyett igényli azok zárolását egy 
későbbi esetleges igényérvényesítéshez; 

 



 

 

− amennyiben Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, 
amíg megállapításra kerül az Ön tiltakozásának jogossága, korlátozzuk 
az adatkezelést; 

 
5.2. Amennyiben az Ön adatainak kezelése a fentiek alapján korlátozás (zárolás) 

alá esne, a tárolás kivételével továbbra is kezelhetjük azokat, ha 
− Ön az adatkezeléshez hozzájárul, vagy 
− jogi érdek, igényérvényesítés, érdekvédelem céljából vagy  
− más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy  
− közérdekből (pl. természeti katasztrófa) sor kerülhet a további 

adatkezelésre. 
 
6. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG 
 
6.1. Ön elérhetőségeinken keresztül kérheti, hogy az Ön általunk kezelt személyes 

adatait bocsássuk az Ön rendelkezésére tagolt, mások által is felhasználható, 
technikai berendezéssel olvasható formában, továbbá jogosult arra is, hogy a 
rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait Ön közvetlenül vagy a 
Társaságaink útján egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Kérését Társaságaink 
annak beérkezésétől számított 30 napon belül teljesítik. 

 
7. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG 
 
7.1 Ön elérhetőségeinken keresztül tiltakozhat a Társaságaink jogszerű, Önt érintő 

adatkezelése ellen ha 
 

− az adatkezelés a Társaság jogos érdeke alapján történik; 
− ha az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettsége 

teljesítéséhez szükséges; 
− ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében 

történik. 
 

7.2. Amennyiben Ön tiltakozik, úgy az Ön személyes adatait nem kezelhetjük 
tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan okok indokolják, 
amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jog érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
Tiltakozása esetén az adatkezelést a legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 
napon belül megszüntetjük. 

 
AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI 
 
Ha az Ön megítélése szerint az Ön adatainak kezelése sérti a vonatkozó 
jogszabályokat, úgy Ön jogosult arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál 
panaszt tegyen az alábbi elérhetőségei egyikén: Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (NAIH) (e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési 
cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) Az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok 



 

 

vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-
rendje.html. 
 
Amennyiben Ön felénk helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő 
vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi a kérelmét nem teljesítettük, Ön 
jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni. A bírósági eljárásban Ön a lakóhelye 
szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni. A megfelelő illetékességű 
törvényszéket ezen az URL-en találhatja meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-
portal/illetekessegkereso. 
 
AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ MÓDOSÍTÁSA 
 
Fenntartjuk a jogot, hogy a Tájékoztatót adatvédelmi szempontok alapján, az 
adatvédelem előre mozdítása érdekében módosíthassuk. Hatályos adatvédelmi 
tájékoztatónkat honlapunkon tesszük közzé.  
 
 
AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ URL-JE 
http://bergmann.hu/pages/bergmann/contents/static/43/doc/bergmann_adatkez
elesi_tajekoztato_2018_2.pdf 
 
 
 
 
ZÁRADÉK 
 
Alulírott _________________________ a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat 
elolvastam, annak rendelkezéseit megértettem és tudomásul vettem. 
 
 
 ________ 2018. ______ ___ napján. 
 
_______________ 
      aláírás 
 
 
Alulírott _________________________ kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a 
megbízott részére rendelkezésre bocsátott személyes adataimat a megbízott 
partnerei részére továbbítsa, amennyiben és amilyen mértékben az általam adott 
megbízás teljesítése céljából szükséges.  
 
________ 2018. ______ ___ napján. 
 
_______________ 
      aláírás 
 


