
Adatkezelési tájékoztató  
 

Tájékoztatjuk, hogy a SENTINEL-MAX KFT., mint Adatkezelő a www.sentinel-max.hu 
domain név alatt elérhető weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé a weboldal és a 
weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó 
tájékoztatást.  

A weboldal használatának megkezdésével a weboldalra látogató Felhasználók elfogadják a 
jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a weboldal 
használata előtt figyelmesen olvassa végig a tájékoztatót!  

A jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, 
minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy 
jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a 
személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). 

A SENTINEL-MAX KFT. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, 
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A 
SENTINEL-MAX KFT. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan 
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

A SENTINEL-MAX KFT. szolgáltatásait csak 18 éven felüliek használhatják. 

A SENTINEL-MAX KFT. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő 
megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti a 
Felhasználót. 

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és 
kollégánk megválaszolja kérdését. 

Az Adatkezelő adatai  
SENTINEL-MAX KFT. 
Székhelye: 2330 Dunaharaszti, Szent István utca 2. 
Cégjegyzékszám: 13 09 083571 
Adószám: 11929152213 
Képviseli: Deák Kálmán ügyvezető 
E-mail cím: info@sentinel-max.hu 
 
Kapcsolatfelvétel 

adatkezelés célja: a Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy az általa üzemeltetett honlapon 
feltüntetett elérhetőségeken keresztül az érintett felvegye a Társasággal a kapcsolatot. 
 
 
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása 
 
kezelt adatok köre: a kapcsolatfelvétel szempontjából szükséges az ügyfél által önkéntesen 
megadott adatok 
 



adatkezelés időtartama: a személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével, illetve 
az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek. 
 
kezelt adatokhoz való hozzáférés: a kezelt adatokhoz a Társaság jogosultsággal rendelkező 
munkavállalói és cégjegyzésre jogosult vezetője 
 
Felhívjuk a SENTINEL-MAX KFT. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját 
személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának 
beszerzése. 
 
Az adatkezeléshez nem kapcsolódik adatfeldolgozó. 
 
Internet iroda-Online érdeklődés 
 
adatkezelés célja: a Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy az általa üzemeltetett honlapon 
feltüntetett elérhetőségeken keresztül az érintett felvegye a Társasággal a kapcsolatot. 
 
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása 
 
kezelt adatok köre: név, telefon, e-mail, cím, az üzenet tárgya és az üzenetben megadott 
információk 
 
adatkezelés időtartama: a személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével, illetve 
az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek. 
 
kezelt adatokhoz való hozzáférés: a kezelt adatokhoz a Társaság jogosultsággal rendelkező 
munkavállalói és cégjegyzésre jogosult vezetője 
 
Jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik adatfeldolgozó. 
 
A Felhasználó jogai 
 
Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok 
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, 
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes 
adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás 
kérhető e-mailben az info@sentinel-max.hu e-mail címen és postai levél útján a következő 
postai címen: 2330 Dunaharaszti, Szent István utca 2. 
Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban 
válaszol.  
Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) 
szintén az info@sentinel-max.hu e-mail címen vagy a 2330 Dunaharaszti, Szent István utca 2. 
postai címen. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek 
megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót.  
A Felhasználó az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére 
a SENTINEL-MAX KFT. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 
adatokat: 
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 
más módon kezelték; 



• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre; 
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
kínálásával kapcsolatosan került sor. 
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás 
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését 
előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, 
illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében 
végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, 
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
Az adatkezelés korlátozásához való jog: 
    Az érintett kérésére a SENTINEL-MAX KFT. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 
feltételek valamelyike teljesül: 
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy 
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely 
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 
A SENTINEL-MAX KFT. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen 
tájékoztatja. 
Adathordozáshoz való jog: 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és 
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,  
• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;  
• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 
• valamint a törvényben meghatározott egyéb esetben.  
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 
legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem 
ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés 
közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 



 
 Jogorvoslati lehetőségek 
 
A Hatóságnál történő panasztételhez való jog 
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult 
arra, hogy panaszt tegyen az adtavédelmi Hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá 
vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az uniós rendeletet. A Hatóság, amelyhez a 
panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási 
fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal 
élni. 
Amennyiben az érintett szerint a Társaság vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó 
tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy 
vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ügye 
kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes.  
A Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden 
természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá 
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a Hatóság nem foglalkozik a 
panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet az általa benyújtott 
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 
A közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük Hatóságnál történő 
panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra 
jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR rendeletnek nem megfelelő 
kezelése következtében megsértették a rendelet szerinti jogait. 
Kártérítési jog 
Minden olyan személy, aki e rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem 
vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól 
kártérítésre jogosult. Az adatkezelésben érintett valamennyi Adatkezelő felelősséggel tartozik 
minden olyan kárért, amelyet a GDPR rendeletet sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó 
csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem 
tartotta be az a rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő 
kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy 
azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó mentesül a felelősség 
alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 
Ha több Adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az Adatkezelő mind az adatfeldolgozó 
érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott 
károkért, minden egyes Adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének 
biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Ha valamely 
Adatkezelő vagy adatfeldolgozó teljes kártérítést fizetett az elszenvedett kárért, jogosult arra, 
hogy az ugyanazon adatkezelésben érintett többi adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól 
visszaigényelje a kártérítésnek azt a részét, amely megfelel a károkozásért viselt felelősségük 
mértékének. 
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet élni. 
A NAIH elérhetősége: 
Név:   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. 
Honlap:  http://www.naih.hu 
Telefon:  06-1/391-1400 



Telefax:  06-1/391-1410 
E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
 
 
* az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet, vagy GDPR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


