
Adatvédelmi tájékoztató 

Az AppSolut Studio (1033, Budapest Harang u.10.,  info@appsolut.hu) 
összhangban a hatályos jogszabályokkal, így különösen a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, 
valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (GDPR 
rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben  (Infotv.) foglaltakkal - 
az adatkezelési tevékenységének belső szabályairól Adatkezelési és 
Adatvédelmi Szabályzatot hozo\ létre. Mint adatkezelő a megado\ személyes 
adatok kezeléséről az érinte\eket az alábbiak szerint tájékoztatja: 

 I. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés  
A weboldal használója, továbbiakban: Felhasználó a weboldal használatával 
hozzájárul adatainak kezeléséhez a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltak 
szerint. Tájékoztatjuk, hogy közölt személyes adatokat kizárólag üzlea és 
gazdasági megfontolásból használjuk fel, a szerveren nem kerülnek tárolásra. 
Az adatok közlése, vagy a tájékoztató elfogadása hiányában nem tudjuk 
felvenni a kapcsolatot a Felhasználóval, valamint nem tudunk a Felhasználó 
árkérésének eleget tenni. 

II. Az adatkezelés jogalapja  
Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerina 
hozzájárulása. 

III. Az adatkezelés célja  
 - kapcsolaa űrlap esetén: a Felhasználóval való kapcsola\artás, 
 - árajánlatkérő űrlap esetén: a Felhasználó árkérésének megfelelő árajánlat 
elkészítéséhez szükséges adatok bekérése. 

IV. A kezelt adatok köre  
Az AppSolut Studio a Felhasználó következő adatait kezeli: 
név, esetleg cégnév, email cím, telefonszám 

V. Adatkezelésre és adaeeldolgozásra jogosult személyek  
Az AppSolut Studio vezetése, az ügyfélkapcsolaa és a  programozói területen 
dolgozó munkatársak férnek hozzá az adatokhoz. 



VI. Az adatkezelés időtartama  
Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait az AppSolut Studio, illetve egyéb, 
arra Ön által feljogosíto\ V. pont szerina adatkezelők mindaddig kezelheak, 
amíg az adatkezelés célja fennáll.  
A személyes adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk. 

VII. Jogorvoslaa lehetőségek  
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármely 
időpontban visszavonhatja, amely nem érina a visszavonás elő\ a hozzájárulás 
alapján végrehajto\ adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásáról 
való tudomásszerzésünket követően az adatot késedelem nélkül töröljük, 
amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből 
azokat gyűjtö\ük vagy más módon kezeltük. 
Amennyiben az AppSolut Studio a rá vonatkozó jogi köteleze\ségek teljesítése 
céljából, vagy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli az Ön adatait, 
altakozással fordulhat hozzánk a fent megjelölt elérhetőségeken. Kérjük, hogy 
panaszával minden esetben először minket keressen meg (info@appsolut.hu), 
szívesen állunk rendelkezésére. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben 
adatkezelésünkkel kapcsolatosan jogsérelem éri, bejelentést tehet a Nemzea 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu).  


