
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Decorum Kft. (székhely: Budapest, Bürök u. 14, 1124, Adószám: 14227095-2-43 

a továbbiakban: Decorum Kft.) által nyújtott szolgáltatások keretében vagy értékesített 

termékek esetében megadott (személyes) adatok kezelésére a jelen Adatvédelmi 

Szabályzat rendelkezései az irányadóak. 

A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az érdeklődéskor, vagy megrendeléskor megadott 

(személyes) adatait a Decorum Kft. a jelenlegi és jövőbeni szolgáltatásait szükség szerint 

elvégzendő munkálatok céljából, a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően 

tárolja, kezelje és felhasználja.  

 

A Decorum Kft. a számítógépes rendszereiben tárolt (személyes) adatokat bizalmasan 

kezeli, a(z) (személyes) adatokat illetéktelen harmadik személy(ek)nek nem adja ki, 

illetéktelen harmadik személy(ek) részére nem teszi hozzáférhetővé.  

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA 

 

Az adatkezelés célja az Ügyfél azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolatfelvétel, 

kapcsolattartás. 

 

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem 

ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, 

amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági 

adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban 

fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. 

 

A Decorum Kft. a Megrendelő által megadott adatok valódiságáért felelősséget nem 

vállal. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette 

szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az 

Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve 

nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet 

gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. 

Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre 

vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím 

kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan 

automatikusan sor kerül – nem gyűjt. 

 

 

Az ADATKEZELŐ ÜGYFÉL-LEVELEZÉSE  

 

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen 

tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett 

elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.  

Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket és a honlapon elhelyezett űrlap segítségével 

küldött üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, 

önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége 

érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.  

 

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai 

férhetnek hozzá. 

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül a 

Decorum Kft. 

A Decorum Kft.-nek, -mint Adatkezelőnek- adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: nincs. 

 

 



ADATKEZELŐ ADATAI: 

Decorum Kft. 

Tulajdonos: Kiss Tamás 

székhely: Budapest, Bürök u. 14, 1124 

Email: info@decorum.hu 

Telefon: +36 30 900 4434 

Nyilvántartásba vevő bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Cègjegyzèkszàm:  

Adòszàm: 14227095-2-43 
 

ADATFELDOLGOZÓ ADATAI: 

 

A(z) (személyes) adatok megadásával a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a(z) 

(személyes) adatai rögzítésre kerüljenek a MiniCRM adatbázisban archiválás céljából.  

A MiniCRM Adatfeldolgozóként tárolja a rögzített adatokat. 

 

A MiniCRM minden további adatkezelési szabályzatát a honlapon találja: 

https://www.minicrm.hu/adatvedelem/ 

 

FELHASZNÁLÓ JOGAI: 

 

A(z) (személyes) adatok megadása önkéntes. Megrendelő bármikor jogosult az 

adatkezelésről és a tárolt adatairól tájékoztatást kérni. 

A Megrendelő bármikor kérheti a(z) (személyes) adatok módosítását vagy törlését e-mail 

formájában, az: info@decorum.hu e-mail címen. 

 

https://www.minicrm.hu/adatvedelem/
mailto:info@decorum.hu

