
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. ADATKEZELŐ

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az alább felsorolt, önálló adatkezelők által folytatott adatkezelési
tevékenységekről a vonatkozó jogszabályi előírásoknak (így különösen, de nem kizárólagosan a 2016/679/EU
általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) foglaltaknak) megfelelő tájékoztatást nyújtson az érintett személyek
számára.

A jelen adatkezelési tájékoztató által lefedett adatkezelések tekintetében eljáró önálló adatkezelők és
elérhetőségeik:

ADATKEZELŐ SZÉKHELY
CÉGJEGYZÉKSZÁM /

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM
KÉPVISELI ELÉRHETŐSÉG

Taste Loffice Kft.
1061 Budapest,
Paulay Ede u.
55.

01-09-209834 Klementz Kata
ügyvezető

e-mail:
kata.klementz@loffice.hu

telefon: +36703186356

P-55 Kft.
1061 Budapest,
Paulay Ede u.
55.

01-09-864927 Klementz Kata
ügyvezető

e-mail:
kata.klementz@loffice.hu

telefon: +36703186356

RÉ-NET Kft.
1061 Budapest,
Paulay Ede u.
55.

01-09-705006 Klementz Kata
ügyvezető

e-mail:
kata.klementz@loffice.hu

telefon: +36703186356

Coworkid
Családi
Munkaközösség
Alapítvány

1061 Budapest,
Paulay Ede u.
55.

01-01-0012519 Klementz Kata
e-mail:
kata.klementz@loffice.hu

telefon: +36703186356

2. AZ ADATKEZELÉSEK CÉLJA, JOGALAPJA, VALAMINT AZ ADATOK MEGŐRZÉSI IDEJE

Az alábbiakban a fenti adatkezelők által, önálló adatkezelői minőségben folytatott adatkezelési tevékenységek
kerülnek bemutatásra.

TASTE LOFFICE KFT., mint önálló adatkezelő által folytatott adatkezelések:

ADATKEZELÉS CÉLJA ÉRINTETT ADATOK ADATKEZELÉS JOGALAPJA MEGŐRZÉSI IDŐ

az adatkezelő által
nyújtott szolgáltatás iránti
érdeklődés rögzítése,
kezelése,
megválaszolása

név, elérhetőségi adatok,
érdeklődés tárgya

GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés
megkötéséhez
szükséges lépések
megtétele

- a szerződéskötés
esetén: a szerződés
létrejöttéig

- ha nem kerül sor
szerződéskötésre,
az utolsó
kommunikációtól
számított 6 hónap

egyedi ajánlatkérés név, elérhetőségi adatok,
érdeklődés tárgya

GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés
megkötéséhez
szükséges lépések
megtétele

az ajánlati kötöttség
időtartamáig

szerződéskötés név, elérhetőségi adatok,
szerződés tárgya

GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés
megkötéséhez
szükséges lépések
megtétele, szerződés
teljesítése

általános elévülési idő (a
szerződés teljesítésétől
számított 5 év)
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rendezvényre történő
jegy értékesítése név, elérhetőségi adatok GDPR 6. cikk (1) b) pont

– szerződés teljesítése

- általános elévülési
idő (a szerződés
teljesítésétől
számított 5 év)

- 8 év (Számviteli tv.
169. § (2) bek.)

catering szolgáltatás
szervezése

név, elérhetőségi adatok,
a szolgáltatás
nyújtásához szükséges
egyéb személyes adatok

GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés teljesítése

- általános elévülési
idő (a szerződés
teljesítésétől
számított 5 év)

- 8 év (Számviteli tv.
169. § (2) bek.)

székhelyszolgáltatás
nyújtása

a pénzmosási törvényben
(Pmt.) meghatározott
személyes adatok

GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) c) pont
– jogi kötelezettség
teljesítése (Pmt., a
székhelyszolgáltatásról
szóló 7/2017. (VI.1.) IM
rendelet)

- 8 év (Pmt. 56. § (2)
bek.)

hírlevél küldése név, elérhetőségi adatok GDPR 6. cikk (1) a) pont
- hozzájárulás

- az utolsó megnyitott
hírlevéltől számított
8 hónap folyamatos
inaktivitásig,

- de legfeljebb a
hozzájárulás
visszavonásáig

profilalkotás

név, elérhetőségi adatok,
az ügyfél
tevékenységéhez,
szerződéseihez
kapcsolódó személyes
adatok

GDPR 6. cikk (1) a) pont
- hozzájárulás

- amíg az adatkezelés
céljának eléréséhez
szükséges,

- de legfeljebb a
hozzájárulás
visszavonásáig

az irodahelyiségek
területeire történő
belépés ellenőrzése

azonosító adatok,
valamint az érintett
személyek
irodahelyiségbe történő
be- és kilépésének
időpontja, helye

GDPR 6. cikk (1) f) pont
– az adatkezelő jogos
érdeke

- amíg az érintett
személy
szerződéses
kapcsolatban áll az
adatkezelővel

management szoftver
által rögzített adatok
kezelése
(szerződéskötés)

név, email cím,
telefonszám, lakcím,
kuponkód

GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés
megkötéséhez
szükséges lépések
megtétele

- 5 év (általános
elévülési idő)

P-55 KFT., mint önálló adatkezelő által folytatott adatkezelések:

ADATKEZELÉS CÉLJA ÉRINTETT ADATOK ADATKEZELÉS JOGALAPJA MEGŐRZÉSI IDŐ

az adatkezelő által
nyújtott szolgáltatás iránti
érdeklődés rögzítése,
kezelése,
megválaszolása

név, elérhetőségi adatok,
érdeklődés tárgya

GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés
megkötéséhez
szükséges lépések
megtétele

- a szerződéskötés
esetén: a szerződés
létrejöttéig

- ha nem kerül sor
szerződéskötésre,
az utolsó
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kommunikációtól
számított 6 hónap

egyedi ajánlatkérés név, elérhetőségi adatok,
érdeklődés tárgya

GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés
megkötéséhez
szükséges lépések
megtétele

az ajánlati kötöttség
időtartamáig

iroda és apartman bérleti
tevékenységek

név, elérhetőségi adatok,
a szerződés
teljesítéséhez szükséges
egyéb személyes adatok

GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés teljesítése

- általános elévülési
idő (a szerződés
teljesítésétől
számított 5 év)

- 8 év (Számviteli tv.
169. § (2) bek.)

rendezvényszervezés

név, elérhetőségi adatok,
az adott rendezvényhez
kapcsolódó személyes
adatok

GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés teljesítése

- általános elévülési
idő (a szerződés
teljesítésétől
számított 5 év)

- 8 év (Számviteli tv.
169. § (2) bek.)

képzések szervezése,
lebonyolítása

név, elérhetőségi adatok,
az adott képzéshez
kapcsolódó személyes
adatok

GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés teljesítése

- általános elévülési
idő (a szerződés
teljesítésétől
számított 5 év)

- 8 év (Számviteli tv.
169. § (2) bek.)

coworking név, elérhetőségi adatok GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés teljesítése

- általános elévülési
idő (a szerződés
teljesítésétől
számított 5 év)

épület üzemeltetése név, elérhetőségi adatok GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés teljesítése

- általános elévülési
idő (a szerződés
teljesítésétől
számított 5 év)

- 8 év (Számviteli tv.
169. § (2) bek.)

közösségi oldalak
kezelése (Facebook,
Instagram stb.)

név, elérhetőségi adatok,
a közösségi oldalakon
megjelenített egyéb
személyes adatok

GDPR 6. cikk (1) f) pont
– az adatkezelő jogos
érdeke

- az adatkezelési cél
eléréshez szükséges
ideig,

- de legfeljebb 3 évig

hírlevél küldése név, elérhetőségi adatok GDPR 6. cikk (1) a) pont
- hozzájárulás

- az utolsó megnyitott
hírlevéltől számított
8 hónap folyamatos
inaktivitásig,

- de legfeljebb a
hozzájárulás
visszavonásáig

management szoftver
által rögzített adatok
kezelése
(szerződéskötés)

név, email cím,
telefonszám, lakcím,
kuponkód

GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés
megkötéséhez
szükséges lépések
megtétele

- 5 év (általános
elévülési idő)
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RÉ-NET KFT., mint önálló adatkezelő által folytatott adatkezelések:

ADATKEZELÉS CÉLJA ÉRINTETT ADATOK ADATKEZELÉS JOGALAPJA MEGŐRZÉSI IDŐ

az adatkezelő által
nyújtott szolgáltatás iránti
érdeklődés rögzítése,
kezelése,
megválaszolása

név, elérhetőségi adatok,
érdeklődés tárgya

GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés
megkötéséhez
szükséges lépések
megtétele

- a szerződéskötés
esetén: a szerződés
létrejöttéig

- ha nem kerül sor
szerződéskötésre,
az utolsó
kommunikációtól
számított 6 hónap

egyedi ajánlatkérés név, elérhetőségi adatok,
érdeklődés tárgya

GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés
megkötéséhez
szükséges lépések
megtétele

- az ajánlati kötöttség
időtartamáig

iroda és apartman bérleti
tevékenységek

név, elérhetőségi adatok,
a szerződés
teljesítéséhez szükséges
egyéb személyes adatok

GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés teljesítése

- általános elévülési
idő (a szerződés
teljesítésétől
számított 5 év)

- 8 év (Számviteli tv.
169. § (2) bek.)

rendezvényszervezés

név, elérhetőségi adatok,
az adott rendezvényhez
kapcsolódó személyes
adatok

GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés teljesítése

- általános elévülési
idő (a szerződés
teljesítésétől
számított 5 év)

- 8 év (Számviteli tv.
169. § (2) bek.)

képzések szervezése,
lebonyolítása

név, elérhetőségi adatok,
az adott képzéshez
kapcsolódó személyes
adatok

GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés teljesítése

- általános elévülési
idő (a szerződés
teljesítésétől
számított 5 év)

- 8 év (Számviteli tv.
169. § (2) bek.)

coworking név, elérhetőségi adatok GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés teljesítése

- általános elévülési
idő (a szerződés
teljesítésétől
számított 5 év)

épület üzemeltetése név, elérhetőségi adatok GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés teljesítése

- általános elévülési
idő (a szerződés
teljesítésétől
számított 5 év)

- 8 év (Számviteli tv.
169. § (2) bek.)

hírlevél küldése név, elérhetőségi adatok GDPR 6. cikk (1) a) pont
- hozzájárulás

- az utolsó megnyitott
hírlevéltől számított
8 hónap folyamatos
inaktivitásig,

- de legfeljebb a
hozzájárulás
visszavonásáig

management szoftver
által rögzített adatok
kezelése
(szerződéskötés)

név, email cím,
telefonszám, lakcím,
kuponkód

GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés
megkötéséhez

- 5 év (általános
elévülési idő)
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szükséges lépések
megtétele

COWORKID CSALÁDI MUNKAKÖZÖSSÉG ALAPÍTVÁNY, mint önálló adatkezelő által folytatott
adatkezelések:

ADATKEZELÉS CÉLJA ÉRINTETT ADATOK ADATKEZELÉS JOGALAPJA MEGŐRZÉSI IDŐ

az adatkezelő által
nyújtott szolgáltatás iránti
érdeklődés rögzítése,
kezelése,
megválaszolása

név, elérhetőségi adatok,
érdeklődés tárgya

GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés
megkötéséhez
szükséges lépések
megtétele

- a szerződéskötés
esetén: a szerződés
létrejöttéig

- ha nem kerül sor
szerződéskötésre,
az utolsó
kommunikációtól
számított 6 hónap

nők, kisgyermekes
anyukák munkaerő-piaci
visszatérésének
elősegítése

név, elérhetőségi adatok,
gyermekek száma,
képzettség, gyakorlat,
otthonlét időtartama

GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés
megkötéséhez
szükséges lépések
megtétele, szerződés
teljesítése

- általános elévülési
idő (a szerződés
teljesítésétől
számított 5 év)

- 8 év (Számviteli tv.
169. § (2) bek.)

rendezvényszervezés

név, elérhetőségi adatok,
az adott rendezvényhez
kapcsolódó személyes
adatok

GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés teljesítése

- általános elévülési
idő (a szerződés
teljesítésétől
számított 5 év)

- 8 év (Számviteli tv.
169. § (2) bek.)

képzések szervezése,
lebonyolítása

név, elérhetőségi adatok,
az adott képzéshez
kapcsolódó személyes
adatok

GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés teljesítése

- általános elévülési
idő (a szerződés
teljesítésétől
számított 5 év)

- 8 év (Számviteli tv.
169. § (2) bek.)

hírlevél küldése név, elérhetőségi adatok GDPR 6. cikk (1) a) pont
- hozzájárulás

- az utolsó megnyitott
hírlevéltől számított
8 hónap folyamatos
inaktivitásig,

- de legfeljebb a
hozzájárulás
visszavonásáig

management szoftver
által rögzített adatok
kezelése
(szerződéskötés)

név, email cím,
telefonszám, lakcím,
kuponkód

GDPR 6. cikk (1) b) pont
– szerződés
megkötéséhez
szükséges lépések
megtétele

- 5 év (általános
elévülési idő)

Amennyiben jogi kötelezettség vagy szerződés teljesítése, illetve megkötése érdekében van szükség személyes
adataira és Ön ezen adatok megadását megtagadja, úgy előfordulhat, hogy az adatkezelő nem tudja teljesíteni a
vonatkozó szerződést (azaz nem lehetséges a szolgáltatás nyújtása).

3. SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

(A) ADATFELDOLGOZÓK

Az adatkezelő a weboldal működtetése, szolgáltatásai nyújtása érdekében más társaságok közreműködését is
igénybe veszi. E társaságok (adatfeldolgozók) olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint pl. ügyféltámogatás,
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hírlevelek küldése, stb. Néhány esetben e társaságok is hozzáférnek a személyes adatokhoz annak érdekében,
hogy az adatkezelő nevében szolgáltatást nyújthassanak. Fontos azonban, hogy saját célra nem jogosultak az
Ön személyes adatait felhasználni.

Az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

TASTE LOFFICE KFT.:

- marketing szolgáltatást nyújtó személy

P-55 KFT.:

- informatikai és rendszerfelügyeleti szolgáltatást nyújtó társaság
- marketing szolgáltatást nyújtó személy
- adminisztratív tevékenységet nyújtó társaság

RÉ-NET KFT.:

- informatikai és rendszerfelügyeleti szolgáltatást nyújtó társaság
- marketing szolgáltatást nyújtó személy
- adminisztratív tevékenységet nyújtó társaság
- rendezvényszervező

COWORKID CSALÁDI MUNKAKÖZÖSSÉG ALAPÍTVÁNY:

- rendezvényszervező

(B) MÁS ADATKEZELŐK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

Az adatkezelő bizonyos esetekben személyes adatokat továbbít olyan személyek részére, akik ezen adatokat
saját nevükben és javukra kezelik. Előfordulhat, hogy ilyen adattovábbítást jogszabály ír elő (mint például
bizonyos adatok továbbítása a rendőrség, illetve egyéb hatóságok részére). Ugyanakkor egyéb esetben az
adattovábbítás más jogalapon történik, különösen jogos érdek, vagy az Ön hozzájárulása alapján.

Abban az esetben is sor kerülhet az adatok harmadik személyekkel való megosztására, ha megalapozottan
feltehető, hogy az adattovábbítás csalás megelőzése vagy kezelése, illetve a jelen weboldal támadástól való
megóvása az adatkezelő, az ügyfelek, más személyek vagy meghatározott társaságok tulajdonának és
biztonságának védelme érdekében szükséges.

A jelen adatkezelési tájékoztató 1. pontjában felsorolt adatkezelők jogosultak a személyes adatokat cégcsoporton
belül megosztani egymással, amely adattovábbítás az érintett adatkezelő jogos érdekén alapul és a cégcsoport,
valamint az adatkezelő megfelelő működését, a szolgáltatások nyújtását segíti elő.

(C) HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

Az adatkezelő nem továbbít személyes adatot harmadik országba.

4. ÉRINTETTI JOGOK

Fontos! Kérjük, hogy az alábbi jogok gyakorlása érdekében azon adatkezelőhöz legyen szíves fordulni, amely a
fent kifejtettek szerint a gyakorolni kívánt joggal érintett adatkezelést végzi.

ÉRINTETTI JOG AZ ÉRINTETTI JOG TARTALMA

Az adatokhoz való hozzáférés
Kérés esetén tájékoztatjuk, hogy kezeljük-e valamely személyes
adatát. Amennyiben igen, további információkat is az Ön
rendelkezésére bocsátunk, amely az adatok kezelésére vonatkozik.

A helyesbítéshez való jog
Kérés esetén pontatlan személyes adatait javítjuk (helyesbítjük),
valamint hiányos adatait kiegészítjük.

A törléshez való jog

Amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennáll, kérés esetén
töröljük személyes adatait:

- már nincs szükségünk személyes adataira abból a célból,
amelyből azt gyűjtöttük;

- Ön visszavonta a hozzájárulását;
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (és nincs más jogszerű

ok az adatkezelésre);
- jogellenesen kezeltük adatait;
- jogszabály kötelez minket az adatok törlésére.
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Az adatkezelés korlátozásához
való jog

Ön jogosult kérni, hogy az adatait ne kezeljük tovább, ha:
- vitatja az adatok pontosságát;
- az adatok kezelése jogellenes, de nem szeretné, hogy az

adatokat töröljük;
- nekünk már nincs szükségünk adataira, de Ön igényli

azokat;
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ebben az esetben nem kezeljük tovább adatait (csak tároljuk)
egészen addig, amíg ki nem vizsgáljuk kérelmet.

Az adathordozhatósághoz való
jog

Kérésére odaadjuk Önnek személyes adatait, amelyeket Ön
bocsátott rendelkezésünkre. Ezen adatokat Ön jogosult más
adatkezelőnek továbbítani.

A tiltakozáshoz való jog

Ha nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük, jogosult az
adatkezelés ellen tiltakozni. Ekkor nem kezeljük tovább az adatokat,
kivéve, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az Ön jogaival, érdekeivel, szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.

Hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségét.
A hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulás bármikor visszavonható
az egyes hírlevelekben elhelyezett linken keresztül, vagy az
adatkezelő e-mail, illetve postai címére küldött üzenetben.

Panasz benyújtása

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál,
amennyiben úgy gondolja, hogy az adatai kezelése során nem
tartottuk be a jogszabályi követelményeket. A magyar felügyeleti
hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 1 391 1400
honlap: www.naih.hu

5. A JELEN TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az adatkezelő adott esetben
levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen
módosításokról.

Utoljára frissítve: 2020. augusztus 18.

Mellékletek:

- Cookie tájékoztató

- Kamerás megfigyelésre vonatkozó tájékoztató
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COOKIE TÁJÉKOZTATÓ

1. MIK AZOK A COOKIE-K (“SÜTIK”)?

1.1 A weboldalon használt szükséges és saját cookie-k tekintetében az adatkezelő a P-55 Kft. (székhely:
1061 Budapest, Paulay Ede u. 55.; cégjegyzékszám: 01-09-864927; e-mail cím:
kata.klementz@loffice.hu; továbbiakban: Adatkezelő). A harmadik felektől származó cookie-kkal
kapcsolatos információkat a lenti táblázat tartalmazza.

1.2 A süti egy kis információcsomag, amely az érintett eszközön addig kerül tárolásra, amíg Ön azt nem
törli. A legtöbb weboldalhoz hasonlóan saját, illetve harmadik fél cookie-kat is használunk az olyan
technológiákkal együtt, amelyek hozzájárulnak a weboldalak és az alkalmazások megfelelő
működéséhez és a személyre szabott szolgáltatás nyújtásához, valamint a felhasználók preferenciáinak
megismeréséhez.

1.2 Önnek lehetősége van a böngészőjében valamennyi cookie alkalmazását letiltani, valamint értesítőt
beállítani arra az esetre, ha egy weboldal cookie-kat kívánna elhelyezni eszközén. Kérjük, vegye
figyelembe, hogy amennyiben a cookie-k alkalmazását nem engedélyezi, a weboldal néhány
funkciójának működése során probléma merülhet fel. A cookie-k törlésével kapcsolatos információk az
alábbi linkeken érhetők el: Chrome; Firefox; IE; Opera; Safari

1.3 Az Adatkezelő és harmadik felek saját, illetve harmadik fél cookie-kat és egyéb, a felhasználói
viselkedést nyomon követő technológiákat alkalmazhatnak a weboldal használatával összefüggésben.
Továbbá bizonyos, a weboldallal kapcsolatos felhasználói tevékenységek is rögzítésre kerülnek,
valamint a felhasználó korábbi tevékenységére tekintettel reklámok jeleníthetők meg. A harmadik felek
automatikusan megkapják az érintettek IP címeit, amennyiben a tevékenység nyomon követésére kerül
sor.

2. WEBOLDALUNKON HASZNÁLT COOKIEK, JOGALAPOK

(A) SZÜKSÉGES COOKIE-K

2.1 E cookiek a weboldal működéséhez szükségesek. Általában az Ön kérésére, azaz a weboldalon
tanúsított tevékenységére tekintettel kerülnek telepítésre az adott eszközön, mint pl. az adatvédelmi
preferenciákkal, a bejelentkezéssel, illetve az automatikus kitöltéssel kapcsolatos beállítások. Ön
jogosult e cookie-k alkalmazását megtiltatni, azonban ez megakadályozza a weboldal egyes részeinek
működését.

2.2 A lenti táblázatban feltüntetett cookie-k az Ekertv. (2001. évi CVIII. tv.) 13/A. § (3) bekezdése, valamint a
2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdése alapján az Ön, mint felhasználó által kifejezetten kért,
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához (azaz a jelen weboldal használatához)
feltétlenül szükségesek, így e cookie-k alkalmazásához nem szükséges előzetes hozzájárulás. A
cookie-k törlésével kapcsolatban ld. a fenti 1.2 pontot.

Cookie neve szolgáltató. Milyen adatokhoz fér
hozzá? harmadik fél hozzáfér-e

az adatokhoz?

cookie-k
működésének

időtartama

típus

cookiesMarketing nem 7 nap használatot
elősegítő

cookieNotice nem 7 nap használatot
elősegítő

cookiesPerforma
nce

nem 7 nap használatot
elősegítő

exitIntentPopup nem 7 nap használatot
elősegítő

lang nem munkamenet
végéig

munkamenet

(B) EGYÉB COOKIEK

2.3 Analitikai cookie-k: Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat
gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. E cookie-k segítenek továbbá abban
is, hogy lássuk mely oldalak leginkább és legkevésbé népszerűek, valamint lehetővé teszik a látogatók
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weboldalak közötti mozgásának mérését is. Ezen információk aggregát információk, azaz
anonomizáltak. Amennyiben e cookie-kat nem engedélyezi, nem fogjuk, hogy mikor látogatta meg
weboldalunkat.

2.4 Funkcionális cookie-k: E cookie-k feladata az élmény javítása valamint a tartalmak személyre szabása.
E cookie-k alkalmazására sor kerülhet általunk vagy harmadik felek által, amelyek szolgáltatást
nyújtanak weboldalunkon. Amennyiben Ön nem engedélyezi ezen cookie-k használatát, néhány funkció
működése során probléma merülhet fel.

2.5 Jogalap: az analitikai cookie-k esetében jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont). A weboldalt látogató
személy jogosult a cookie-k használatát a weboldal alján elérhető „Cookie beállítások” linkre kattintva a
jövőre nézve megtiltani.

Egyéb esetben pedig az Eht. 155. § (4) bekezdése (valamint a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bek.
alapján) az érintett személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont). A hozzájárulást Ön jogosult
bármikor visszavonni (a weboldal alján elérhető „Cookie beállítások” linkre kattintva). A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Cookie neve 
Szolgáltató. Milyen adatokhoz fér
hozzá? harmadik fél hozzáfér-e az

adatokhoz? 

Cookie-k
működésének

időtartama 
Típus 

__utmb nem 30 perc statisztikai 

__utmt nem 10 perc statisztikai 

__utmz nem 6 hónap statisztikai

__utmc nem munkamenet statisztikai

__utma nem 0 statisztikai

ARRAffinity nem munkamenet statisztikai

A weboldalon történő adatkezelésekkel kapcsolatos részletes információkat az Adatkezelési tájékoztató
tartalmazza.
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A KAMERÁS MEGFIGYELÉSRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

A Taste Loffice Kft. (Társaság) által üzemeltetett irodahelyiségek (1061 Budapest, Paulay Ede u. 55. és 1085
Budapest, Salétrom u. 4.) területén (ide nem értve a szociális helyiségeket, öltözőket, illemhelyiségeket, és más
hasonló helyiségeket) elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz a hatályos jogszabályi követelményeknek,
különösen, de nem kizárólagosan, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR),
illetve a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvénynek (Szvtv.) megfelelően.

1. AZ ADATKEZELŐ

Taste Loffice Kft.

székhely: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 55.
e-mail cím: kata.klementz@loffice.hu

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE

A kizárólag magánterületet megfigyelő kamerarendszer a Társaság vagyonvédelmét, valamint a munkavállalók
és ügyfelek életének, testi épségének védelmét szolgálja, illetve elősegíti a jogsértések megelőzését, észlelését,
az eredményes intézkedést, valamint az elkövető felderítését és a bizonyítást. Az adatkezelés célja tehát a
Társaság vagyonának és munkavállalói / ügyfelei életének, testi épségének védelme, valamint a jogsértések
megelőzése illetve a hatékony intézkedés lehetőségének biztosítása.

A kezelt adatok köre: a megfigyelt területre belépő személyek képmása, a felvételen látható személyek
tevékenysége, illetve az abból esetlegesen levonható következtetés.

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának jogalapja a Társaság vagyonának, munkavállalói / ügyfelei
életének és testi épségének megfelelő védelméhez, valamint az esetleges jogsértések megelőzéséhez,
felderítéséhez és a hatékony intézkedések megtételéhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont), amely
tekintetében a Társaság eredményes érdekmérlegelési tesztet készített. A teszt megtekinthető az adatvédelmi
kérdésekben illetékes személynél.

4. A KAMERÁK ELHELYEZÉSE ÉS A MEGFIGYELT TERÜLET

Az egyes kamerák elhelyezését, látószögüket és a megfigyelt terület megjelölését az 1. számú melléklet
tartalmazza.

5. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetője: MySoftwares Kft.

A felvételek megismerésére jogosult személyek: a Társaság ügyvezetői Klementz Kata és Esterházy Anna.

A Társaság által megvalósított adattovábbításra sor kerülhet hatósági, illetve bírósági eljárások esetén, az azokat
lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

6. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK HELYE, MEGŐRZÉSI IDEJE

A kamerás megfigyelőrendszer által rögzített felvételeket digitális rögzítő egységek maximum 15 napig tárolják,
ezt követően az adatok törlődnek.

7. A FELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA ÉS A VISSZANÉZÉSÜKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Társaság kizárólag a fent megnevezett célok érdekében használja fel a felvételeket.

A felvételek visszanézésre kizárólag a felvételek megismerésére jogosult személyek által kerülhet sor,
szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja esetén, a fentiekben meghatározott megőrzési időn belül.
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A felvételen szereplő személy azonban az adatokhoz való hozzáférési jogát gyakorolva, a megőrzési időn
(maximum 15 nap) belül, szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja hiányában is jogosult a róla készült felvételt
visszanézni vagy annak másolatát kérni, amennyiben az mások jogait és szabadságait nem érinti hátrányosan.1

A Társaság minden egyes alkalommal jegyzőkönyvben (ideértve az elektronikus nyilvántartást is) rögzíti a
felvételek megismerésének okát és idejét, valamint a megismerő személyét.

8. A FELVÉTELEK TÁROLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében az irodahelyiségben található digitális rögzítő egységeken
tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható,
hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá, illetve így biztosítjuk azt is, hogy a felvételekhez illetéktelen
személyek ne férhessenek hozzá.

9. AZ ÉRINTETTI JOGOK

ÉRINTETTI JOG AZ ÉRINTETTI JOG TARTALMA

Az adatokhoz való hozzáférés
Kérés esetén tájékoztatjuk, hogy kezeljük-e valamely személyes
adatát. Amennyiben igen, további információkat is az Ön
rendelkezésére bocsátunk, amely az adatok kezelésére vonatkozik.

A helyesbítéshez való jog
Kérés esetén pontatlan személyes adatait javítjuk (helyesbítjük),
valamint hiányos adatait kiegészítjük.

A törléshez való jog

Amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennáll, kérés esetén
töröljük személyes adatait:

- már nincs szükségünk személyes adataira abból a célból,
amelyből azt gyűjtöttük;

- Ön visszavonta a hozzájárulását;
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (és nincs más jogszerű

ok az adatkezelésre);
- jogellenesen kezeltük adatait;
- jogszabály kötelez minket az adatok törlésére.

Az adatkezelés korlátozásához
való jog

Ön jogosult kérni, hogy az adatait ne kezeljük tovább, ha:
- vitatja az adatok pontosságát;
- az adatok kezelése jogellenes, de nem szeretné, hogy az

adatokat töröljük;
- nekünk már nincs szükségünk adataira, de Ön igényli

azokat;
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ebben az esetben nem kezeljük tovább adatait (csak tároljuk)
egészen addig, amíg ki nem vizsgáljuk kérelmet.

A tiltakozáshoz való jog

Ha nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük, jogosult az
adatkezelés ellen tiltakozni. Ekkor nem kezeljük tovább az adatokat,
kivéve, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az Ön jogaival, érdekeivel, szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.

Panasz benyújtása

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál,
amennyiben úgy gondolja, hogy az adatai kezelése során nem
tartottuk be a jogszabályi követelményeket. A magyar felügyeleti
hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 1 391 1400
honlap: www.naih.hu

1 Amennyiben a felvételek rendelkezésre bocsátása szükségessé teszi a felvételen szereplő egyéb személyek „kitakarását”, az ehhez kapcsolódó költségek vagy annak
egy részének megtérítése kérhető az érintettől. A Társaság azonban minden esetben törekszik az érintett hozzáférési joga gyakorlásának elősegítésére.
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