
ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 
 
 
 
Alulírott …………………………………….(anyja neve:……………………………….., 
lakhely:…………………………………………………………………….), mint adatkezeléshez 
hozzájáruló személy – a továbbiakban Adatkezeléshez 
hozzájáruló - a jelen okirat aláírásával VIBROHOME Kft.  (székhely:1223. Budapest Rózsakert 
u.13/B. Fszt. 3..),  mint  
adatkezelő - továbbiakban Adatkezelő – részére az itt feltüntetettek tekintetében az alábbiak szerint 
rendelkezek. 
 
 
1. ADATKEZELÉS KÖRE 
 
1.1. Általános kapcsolattartás céljából történő adatkezelés 
 
A jelen bekezdés aláírásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a személyes adataimat általános 
kapcsolattartás céljából az adatkezelő kezelje. A hozzájárulásom az alábbi adatok kezelésére terjed ki: 
teljes név, lakhely, mobil telefonszám, e-mail cím. 
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1.2. Általános kapcsolattartás, postai és e-mail alapú direkt marketing megkeresés céljából történő 
adatkezelés 
 
A jelen bekezdés aláírásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a személyes adataimat általános 
kapcsolattartás, továbbá postai és e-mail alapú direkt marketing megkeresés céljából az adatkezelő 
kezelje. A hozzájárulásom az alábbi adatok kezelésére terjed ki: teljes név, lakhely, mobil telefonszám, e-
mail cím. 
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2. Az adatok felhasználása  
Az Adatkezelő által végzett adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő az Európai Unió 679/2016 számú 
Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.) megfelelően tájékoztathassa Önt az 
Adatkezelő által forgalmazott termékekről és nyújtott szolgáltatásokról, amelyek az Ön korábbi 
megkeresése alapján az érdeklődését felkeltheti a termék vásárlásával, szolgáltatás igénybevételével 
kapcsolatos döntésének meghozatalához segítséget nyújthat. 
 
3. Jogok 
Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő székhelyére postai úton megküldött levélben, illetve 
…………………………………………………………..e-mail  
címre megküldött elektronikus levélben Ön az Adatkezelőnél bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez 
való hozzájárulását, illetve az ön által szükségesnek tartott mértékre korlátozhatja azt.  
Önnek, mint a személyes adatok kezelésével érintett személynek jogában áll a fenti elérhetőségeken 
hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz, tájékoztatást kérni a személyes adatai 



kezeléséről; adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – 
törlését vagy zárolását kérni. 
 
A jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a 
bírósághoz fordulhat és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem 
követelményeinek megszegésével Önnek okozott kár megtérítését. 
 

 

4. Adattovábbítás, adatmegőrzés  
Adatkezelő alkalmazottai az Ön adataihoz csak az adatkezelési cél megvalósítása érdekében férhetnek 
hozzá. 
 
Az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek a cégcsoport tagjaihoz szervezeti, számviteli, vagy 
egyéb belső adminisztratív ügyintézési, illetve marketinggel kapcsolatos okokból.  
Az ügyfeleink tájékoztatása céljából külső adatfeldolgozó szolgáltatók szolgáltatását is igénybe veszi az 
Adatkezelő. Az igénybe vett harmadik személyek kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint és 
ellenőrzése alatt végeznek adatfeldolgozást, kizárólag a fent meghatározott célok érdekében.  
Az adatfeldolgozás során az Adatkezelő harmadik országbeli, az Európai Unión kívüli szolgáltatók 
szolgáltatását is igénybe veszi. 
 
Az ön által az Adatkezelő részére önkéntesen megadott, vagy jogszerű forrásból gyűjtött személyes adatit 
az Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges időtartamig (általában legfeljebb az 
együttműködés fennállását követő 5 évig), vagy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig (amelyik 
korábbi) kezeli. 
 

 

5. Adatbiztonság  
Az Adatkezelő a számítógépes adatbázisban kezelt adatok tekintetében az Adatkezeléshez hozzájáruló 
személyt időnként megkeresi az adatbázisban kezelt adatok naprakészségének biztosítása céljából.  
Az Adatkezelő, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó megfelelő nyilvántartást vezet az adatkezelési 
tevékenységről. 
 

6. Egyéb 
Ön jogosult az adatkezelési tájékoztató nyilatkozatról ingyenesen másolatot kapni. 
 
Budapest, …. év . ………….. hó ….… napján 
 
 
 
 

Aláírásommal igazolom, hogy a fenti tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem: 
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