
 

 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

A DUNAFÉM ‘95 Kft. által nyújtott termékek, szolgáltatások és szervezeti honlap (weboldal) igénybevételének feltétele az 

ezeket igénybe vevő pontos azonosítása.  

Emiatt alulírott: …………………………………………………, mint érintett felhasználó önkéntesen, határozottan és 

megfelelő tájékoztatáson alapulva hozzájárulok, hogy a DUNAFÉM ‘95 Kft. mint adatkezelő, az alábbi személyes adataimat 

kezelje, tárolja és továbbítsa:  

1. Vezetéknév:    ………………………………………………………………………… 

2. Keresztnév:    ………………………………………………………………………… 

3. Számlázási cím:   …..…………………………………………………………………….. 

4. e-mail:     ………………………………………………………………………… 

5. Telefonszám:    ………………………………………………………………………… 

6. Postacím (amennyiben eltér): ………………………………………………………………………… 

A DUNAFÉM ‘95 Kft. a személyes adatokat a mindenkori jogszabályi előírások (így különösen az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2016/679 rendelet) és a szervezet adatvédelmi nyilatkozata szerint, a lehető legnagyobb gondossággal kezeli. 

Az adatkezelés elveit és szabályait, valamint az adatkezelés megszüntetésével kapcsolatos információkat a DUNAFÉM ‘95 

adatkezelési elvei tartalmazzák, amely elérhető innen: www.dunafem.hu/adatvedelem . 

Az adatkezelés célja az adatkezelő által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az ügyfél, 

azonosítása, az ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció.  

A fenti cél érdekében, hozzájárulok, hogy az adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön, 

valamint telefonon megkeressen. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül 

visszavonható, valamint bármikor kérhető az adatok törlése. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden 

külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.  

 Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat testreszabott tájékoztatás kialakításához, valamint a DUNAFÉM ‘95 

hűségprogram ajánlatainak reklámozása érdekében postai illetve e-mail-es, telefonos, vagy személyes kapcsolatfelvételhez a 

szervezet felhasználja. 

Az adatkezelés időtartama 

A jelen adatkezelési hozzájárulás a hozzájárulásom visszavonásáig érvényes. 

 

A megadott adatok hitelessége 

Kijelentem, hogy az általam rögzített adatok hitelességéért teljes felelősséggel tartozom. 

Irányadó jogszabályok 

Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaim és jogorvoslati lehetőségeim tekintetében az alábbi 

jogszabályban foglalt rendelkezések az irányadók: 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. 

 Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet 

A jelen nyilatkozatban foglaltakat megértettem, tudomásul vettem és aláírásommal hitelesítem. 

 

Kelt: ………………………., …………………………   

 

…………………………………………………………… 

                                                                                                            (érintett aláírása) 

 


