
Általános Adatkezelési Tájékoztató 

A TRANSHUMAN KFT. és az általa működtetett KANDIKÓ OPTIKA (továbbiakban: 
ADATKEZELŐ) kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden 
adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott 
elvárásoknak. Az ADATKEZELŐ a szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül 
szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz 
kötötten használja fel. 

Az ADATKEZELŐ r jogosult az adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani, amelyről a 
felhasználókat honlapján történő közzététel útján értesíti. A felhasználók a szolgáltatásnak a 
módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési 
tájékoztatót. 

Az ADATKEZELŐ a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan 
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az 
informatikai biztonság területén a  

Az ADATKEZELŐ, az ésszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és 
eljárásokat alkalmazza, az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy 
biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. 

Az ADATKEZELŐ és az Adatfeldolgozó informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett 
a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, 
továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra 
vezető támadások ellen. A Szolgáltató a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű 
védelmi eljárásokkal gondoskodik. 

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel 
szemben. Az ilyen fenyegetések ellen Az ADATKEZELŐ megtesz minden tőle elvárható 
óvintézkedést, azonban az Internet köztudomásúlag – így a felhasználók számára is ismert 
módon – nem százszázalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére 
megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért a Szolgáltatót 
felelősség nem terheli. 

Hozzáférési jog: 

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött 
tájékoztatáskérést az ADATKEZELŐ csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó 
regisztrált e-mail címéről küldik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az 
érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, 
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó 
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett 
személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A 
tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a kandikooptika@kandikooptika.hu címre kell eljuttatni. 
Az ADATKEZELŐ köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 
azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban 
megadni a tájékoztatást. 

Helyesbítéshez való jog: 

Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett kérheti kezelt 



adatainak helyesbítését, illetve kijavítását. A téves adatot igazolt adatváltozás vagy igazoltan 
téves adatrögzítés esetén az adatkezelő két munkanapon belül helyesbíteni köteles. A 
helyesbítés iránti kérelmet e-mailben a kandikooptika@kandikooptika.hu címre kell eljuttatni. 
Az ADATKEZELŐ köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 
azonban 30 napon belül, a helyesbítést elvégezni. 

Törléshez való jog: 

Nem kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelés esetén az érintett kérheti kezelt 
adatainak törlését. A törlés jogszerűsége vonatkozásában a jogász véleményét ki kell kérni. 
Amennyiben a törlés az irányadó jogszabályok alapján kötelező, a törlést két munkanapon 
belül el kell végezni és meg kell tenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai 
intézkedéseket – annak érdekében, hogy az adatok mind az ADATKEZELŐ 
nyilvántartásaiból, mind az esetleges további adatkezelők nyilvántartásaiból törlésre 
kerüljenek. 

Adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az érintett megfelelő indokok fennállta esetén kérheti kezelt adatainak korlátozását. A 
korlátozás indokoltsága vonatkozásában a jogász véleményét ki kell kérni. Amennyiben a 
törlés az irányadó jogszabályok alapján kötelező, a korlátozást egy munkanapon belül el kell 
végezni. 

Adathordozhatósághoz való jog: 

Számítástechnikai eszközön tárolt adatok esetén az érintett jogosult arra, hogy a rá 
vonatkozó, általa az ADATKEZELŐ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat széles 
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, amennyiben az adatkezelés 
önkéntes hozzájáruláson alapul. 

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel 
szemben Az ADATKEZELŐ felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. 

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Telefax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

 

 


