
Az OLAJTERV Tervező Zrt. honlapján megadott személyes adatok kezeléséről szóló 

tájékoztató 

 

Az adatkezelés megnevezése és célja  

Az olajterv.hu weboldal lehetőséget nyújt arra, hogy a „Lépjen kapcsolatba velünk” című űrlap kitöltése 
és benyújtása által Ön felvegye a kapcsolatot az OLAJTERV Tervező Zrt-vel, (a továbbiakban 
„OLAJTERV”, „Társaság”, vagy „Adatkezelő”). Az űrlapon megadott személyes adatok gyűjtésének és 
megőrzésének célja, hogy az Ön által feltett kérdések, kérések megválaszolása, továbbá hogy a 
kapcsolatfelvételhez, megkereséshez szükséges elérhetőségek és Ön által megadott információk előre 
meghatározott ideig történő megőrzésével lehetővé tegye az OLAJTERV számára, hogy ajánlattal, 
ajánlatkéréssel forduljon Önhöz, vagy egyéb formában kezdeményezzen üzleti kapcsolatot.  
Amint weboldalunkon benyújtja az űrlapot, vagy e-mailen keresztül felveszi velünk a kapcsolatot, az 
Ön által továbbított adatokat kizárólag a kérésének feldolgozásához használjuk fel, és mindig a törvényi 
előírásoknak megfelelően kezeljük. 
A kapcsolatfelvételt szolgáló űrlapon megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban leírtaknak 
megfelelően kezeljük.  
 
 

Az adatkezelés jogalapja  

A kitöltött űrlap benyújtásával Ön önként hozzájárul ahhoz, hogy az űrlapon szereplő személyes 

adatokat az OLAJTERV a fent megjelölt célból – tájékoztatás, kapcsolatfelvétel, adategyeztetés, 

ajánlatadás vagy ajánlatkérés, üzleti kapcsolat kezdeményezése – kezelje. Az Ön hozzájárulása 

hiányában a megkeresések megválaszolására az OLAJTERV nem képes. 

Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása azonban 

nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

A kezelt adatok köre  

Név, email cím, telefonszám, valamint az Ön üzenetében foglalt további személyes adatok.  

 

Az adatkezelés időtartama  

Az űrlapon megadott adatokat 1 évig őrizzük meg, azonban az érintett kérésre az adatokat a 

kérésnek megfelelő időben töröljük.  

 

Adattovábbítás címzettje  

Az Ön által az űrlapon megadott személyes adatokat harmadik személynek – az adatfeldolgozó 

kivételével – nem továbbítjuk.  

 

Adatfeldolgozó és adatfeldolgozási tevékenység  



A MOL IT & Digital GBS Kft. (székhely: 1117 Budapest, Galvani út 44., e-mail cím: ITU@mol.hu) az 

adatkezelés során az OLAJTERV adatfeldolgozójaként jár el, a szerverszolgáltatás nyújtását látja el. 

Adatbiztonsági intézkedések 
 

OLAJTERV a tudomány és technológia állása, a megvalósítás költségei, az adatkezelés jellege, 
körülményei és céljai, valamint az Ön jogait érintő kockázatok figyelembevételével megfelelő technikai 
és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő adatbiztonságot 
garantálja, ennek keretében megakadályozza különösen a kezelt személyes adatok véletlen vagy 
jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, nyilvánosságra hozatalát vagy az azokhoz 
való jogosulatlan hozzáférést. E kötelezettségek megtartását az OLAJTERV minden olyan harmadik 
személy részére előírja, akiknek adattovábbítás keretében személyes adatokat ad át.  
 

A személyes adat jogosultját, azaz az Önt megillető jogok 
 

Az Ön személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő adatkezelését illetően a következő 
jogosultságok illetik meg: 
• tájékoztatáshoz való jog; 
• helyesbítéshez való jog; 
• elfeledtetéshez való jog; 
• adatkezelés korlátozásához való jog; 
• adathordozhatósághoz való jog; 
• tiltakozáshoz való jog. 
 

Kérésre az OLAJTERV köteles Önnek díjmentesen tájékoztatást adni a kezelt személyes adatairól. 
Amennyiben helytelenek az adatok, ill. az adatok zárolását vagy törlését kérik, az OLAJTERV a megfelelő 
írásos hivatkozást követően ezeket kiigazítja. A személyes vonatkozású adatainak törlése akkor 
történik meg, ha Ön visszavonja az adatok mentésére vonatkozó beleegyezését. Ezt bármikor 
megteheti a jövőre vonatkozóan is. 
 
Fentiekkel kapcsolatos megkeresését az alábbi elérhetőségeken teheti meg: 
 
Postacím: OLAJTERV Tervező Zrt, 1117 Budapest, Galvani utca 44.  
Email: info@olajterv.hu 
 

Jogorvoslati lehetőségek 
 

Amennyiben Ön azt tapasztalja, hogy az Adatkezelő az adatkezelés során megsérti a hatályos 
adatvédelmi jogszabályokban foglaltakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel 
fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz. 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 
 
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Weboldal: http://naih.hu 
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Adatvédelmi tájékoztató módosítása, kiegészítése 
 
Az OLAJTERV adatvédelmi nyilatkozata bármikor menthető és kinyomtatható. 
 
 Az OLAJTERV azonban fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot az adatvédelmi előírások 
figyelembe vételével a weboldal folyamatos fejlesztése érdekében bármikor módosítsa, vagy 
kiegészítse.  
 
A tájékoztató módosításával egyidejűleg az oldal tetején látható "Utolsó módosítás" időpontját is 
frissíti az OLAJTERV.  
 
A módosított Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései ettől az időponttól lesznek érvényesek Önre és 
az Ön adataira nézve. 
 


