
Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató 
 

 
A REON Digital Kft. elkötelezett a személyes adatok feldolgozás és kezelése során a 
lehető legmagasabb fokú biztonság szolgáltatása mellett. 
 Az alábbiakban általános tájékoztatót talál a személyes adatok feldolgozásával és 
kezelésével kapcsolatos tudnivalókról. A személyes adatainak megadása minden 
esetben teljes mértékben önkéntes, kizárólag a felhasználó hozzájárulásán alapul. Az 
adatok feldolgozója és kezelője a REON Digital Kft (1095 Boráros tér 7/1. 7/12.).  
Az adatkezelés alapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. (Infotv.) törvény.  
Az adatok megadása az oldalon önkéntes, így az adatok megadásával, illetve az 
adatvédelmi tájékoztató elolvasásával elfogadottnak minősül a hozzájárulás. A 
személyes adatok kezelése a mindenkori aktuális rendelkező törvényeknek megfelelően 
(2011.évi CXII. törvény) történik. 
 
Az adatkezelő- és feldolgozó adatai: 
 
Reon Digital Kft. 
Székhely: 1095 Budapest, Boráros tér 7/1. Lépcsőház 7/12. 
Cégjegyzékszám: 01-09-875516  
Adószám: 24219288-2-43  
E-mail cím: info@reon.digital  
 
 
Adatkezelési alapelvek: 
 

- Az adatokat jogszerűen, tisztességesen és átláthatóan kezeljük. 
- Az adatokat meghatározott időre és tisztán meghatározott célokból tároljuk. 
- A gyűjtött adatok relevánsak, szükségesek az adatkezelés céljaihoz. 
- Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kezelt adatok pontosak és 

naprakészek legyenek, a pontatlan adatokat haladéktalanul töröljük vagy 
pontosítjuk.  

- Az adatok olyan formában kerülnek tárolásra, hogy csak a kért személyes adatok 
kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók.  

- Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a 
személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes 
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával 
szemben.  

 
Adatkezelés jogalapja: 
 

- Előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulás alapján, csakis a 
szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, gyűjtjük, 
tároljuk, rendszerezzük és használjuk fel őket. 

- Bizonyos esetekben az adatok kezelési jogszabályi előírásokon alapul és 
kötelező jellegű. Ezen esetekben erre a tényre külön felhívjuk a figyelmet.  

- Bizonyos esetekben társaságunknak fűződik érdeke az adatok kezeléséhez, 
például honlapunk működése miatt vagy álláshirdetés kapcsán. 

 



 
  
Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adattárolás időtartama 
 
 

1. Honlap látogatása 
 

Cél: a honlap rendeltetésszerű működésének biztosítása. 
Kezelt adatok: IP cím a honlap látogatásának időpontjában, a használt operációs 
rendszer és böngésző típusa. 
Jogalap: a REON Digital jogos érdeke 
Időtartam: 1 év 
 

2. Álláshirdetésre való jelentkezés 
 

Cél: a látogató adott pozícióra való jelentkezésével (jelentkezési anyag leadásával) 
önkéntesen hozzájárul az adatai kezeléséhez: az adatkezező munkatársai 
megismerhetik feltöltött anyagait, felvehetik vele a kapcsolatot toborzási célból. 
Kezelt adatok: teljes név, e-mail cím, telefonszám, egyéni üzenet, önéletrajz adatai. 
Jogalap: Önkéntes hozzájárulás (a jelentkezési lap kitöltése, elküldése önkéntes). 
Időtartam: a pozíció zárásának időpontjáig. 
 

3. Ügyintézés, panaszkezelés 
 

Cél: észrevétel benyújtása, panaszlehetőség 
Kezelt adatok: teljes név, e-mail cím, észrevétel/panasz tartalma (üzenet tartalma) 
Jogalap: jogi kötelezettség 
Időtartam: 5 év 
 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az info@reon.digital e-mail címen, illetve a 
Reon Digital Kft, 1095 Budapest Boráros tér 7/1. 7/12. címen kérhető további 
tájékoztatás. 
 
 
Tájékoztató a cookiek (sütik) használatáról 
 
A cookiek (sütik) olyan adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a webhely 
használatával kerülnek fel a használó számítógépére, amelyet a számítógép internetes 
böngészője a továbbiakban tárol. A legtöbb böngésző alapbeállításként engedélyezi és 
a letöltését és felhasználását ezen cookiek-nak. A cookiek használatáról és beállításairól 
a böngészője „Súgójából” tud további információt szerezni. 
 
Vannak olyan cookiek amik nem igényelnek elfogadást, hozzájárulást.  
 
Amennyiben olyan cookie-t használunk, amelyhez kell az elfogadás, azt minden esetben 
jelezzük (kényelmi, funkcionális). 
 
 
 



Általunk használt cookie-k: 
 
Rendszer cookie: alapbeállítás a webhely használatához, hozzájárulást nem igényel. 
 
Nyomkövető cookie: hozzájárulást igényel, a webhely személyre szabásához 
elengedhetetlen. 
 
Harmadikfélhez köthető cookie: hozzájárulást igényel. A Google Analytics 
szolgáltatásához szükséges beállítás. A Google Analytics cookie-ról és beállításáról 
további információ itt érhető el: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage?hl=hu  
 
Cookie-jaink jelenleg és a jövőben sem tárolnak személyes információt, csakis 
böngészőbeállításokat.  
 
A cookie-k elfogadása nem kötelező, azonban hiányukban a weboldal bizonyos 
funkcióinak működéséért felelősséget nem vállalunk.  
 
További, a weboldallal kapcsolatos adatkezelési információ 
 
A személyes adatok megadása az oldalon önkéntes, a velünk való kapcsolattartás 
céljából adható meg a weboldalon.  
Az adatok pontosságára kiemelten felhívjuk a figyelmet. Esetleges hibás adatközlés 
miatt a kapcsolatfelvétel akadályozva lehet. 
 
Harmadikfél adatainak megadása esetén vélelmezzük, hogy az adatok megadója 
rendelkezik a szükséges felhatalmazásokkal.  
 
Az adatkezeléshez való hozzájárulást bármikor vissza lehet mondani. 
A visszamondás e-mailben, telefonon vagy postai úton is megtörténhet. A hozzájárulás 
törlését a törlési igény benyújtásától 10 naptári napon belül véghez visszük, amennyiben 
adatkezelési jogalapunk lehetővé teszi azt. A jogi kötelezettségünk teljesítése vagy 
jogok érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása 
után is kezelhetünk. 
 
Amennyiben a megadott adatok negatív, rosszindulatú, nem a valóságnak megfelelőek, 
esetleg felmerül velük a bűncselekmény gyanúja, úgy rendszerünkből azonnali törlésre 
kerülnek az adatok és a szükséges lépéseket megtesszük az ügyben. 
 
Külföldre nem továbbítjuk az adatokat és esetleges harmadikfél számára való 
adattovábbításról ezen tájékoztatóban rendelkezünk. 
 
Ha bíróság, ügyészség vagy egyéb más hatóság megkeres, jogszabályi kötelességünk 
az adatok közlése, tájékoztatása és iratok rendelkezésre bocsájtása.  
 
Adatkezelésünk és adatfeldolgozásunk során a részt vevők (társaságunk munkavállalói) 
előre meghatározott mértékben, titoktartási kötelezettség mellett jogosultak a 
személyes adatokat megismerni. 
 



A megadott személyes adatokat a megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel 
igyekszünk védeni, azok sértetlenségét és bizalmasságát megóvni a jogtalan 
hozzáféréstől, nyilvánosságra kerüléstől és bármi egyéb jogosulatlan használattól. 
 
Jogorvoslati lehetőségek: 
 
Az adatkezelésről bármikor: 
 

- Tájékoztatást kérhet 
- Kérheti az általunk kezelt személyes adatok helyesbítését, módosítását, 

kiegészítését 
- Tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti az adatok törlését 
- Bíróság előtt jogorvoslattal élhet 
- Panaszt tehet a felügyelőhatóságnál és eljárást is kezdeményezhet: 

https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html	 
 
Felügyelőhatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Levelezési cím: 1530 Budapest Pf:5 
Telefonszám: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Holnap: www.naih.hu  
 
 
Kérésre tájékoztatást adunk az általunk felhasznált adatok kapcsán: 
 

- Az érintett igénylő általunk tárolt adatairól 
- Adatai forrásairól 
- Az adatkezelés céljáról és jogalapjáról 
- Az adatkezelés időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges egzaktul, így az 

időtartam meghatározásának feltételeiről 
- Az adatfeldolgozók nevéről, címékről és az adatkezeléssel kapcsolatos 

tevékenységükről 
- Adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól, az elhárítás okán megtett 

intézkedésekről 
- Az adattovábbítás esetén a továbbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

 
A kérelem beérkezésétől számított 10 napon (legfeljebb 1 hónap) belül adunk a 
fentiekről tájékoztatást. Adott tárgyévben minden személy 1 kérelmet nyújthat be 
ingyenesen.  
 
Tájékoztatási kötelezettségünk csakis törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg a 
jogszabályi törvény pontos megjelölésével.  
 
Adathelyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem benyújtása esetén 10 napon 
(legfeljebb 1 hónap) belül erről értesítést küldünk. Amennyiben ezt a kérést nem 
teljesítjük, esetleg az adatkezelési jogalapunkkal ütközik a törlési igény akkor írásban 
közöljük azt az elutasítás indokával és a jogorvoslati lehetőségek megnevezésével.  
 



 
Ha adatkezelési jogalapunkkal ütközik a törlési igény akkor írásban közöljük azt az 
elutasítás indokával és a jogorvoslati lehetőségek megnevezésével.  
 
A személyes adatai kezelése ellen bármikor tiltakozhat, a kérelem benyújtásától 10 
napon belül (legfeljebb 1 hónap) kérelmét megvizsgáljuk és döntésünkről írásban 
tájékoztatjuk. Amennyiben döntésünk alapján megalapozottnak ítéljük, abban az 
esetben megszüntetjük az adatai kezelését, zároljuk azokat és az esetleges további 
érintetteket értesítjük. 
 
Ha kérelmét megtagadjuk, azt kötelességünk bizonyítani, hogy az adatkezelést 
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek felülírják a kérelmet benyújtó érdekeit, 
jogait, szabadságát, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben döntésünkkel nem ért egyet, esetleg 
elmulasztjuk a kötelező közlési határidőt, abban az esetben 30 napon belül - a 
határidőtől számítva – bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. 
 
Mielőtt a megfelelő felügyeleti hatósághoz fordul, kérjük panaszával minket keressen 
meg az egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb és hatékonyabb megoldása 
érdekében.  
 
 
Tevékenységünkre vonatkozó főbb irányadó jogszabályok:  
 

• a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)  

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény - (Info tv.)  

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)  
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény - (Eker tv.)  

• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)  
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)  
• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. 

(Pktv.)  
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 

2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)  
 
 
Adatkezelési tájékoztató módosítása: 
 
 
Fenntatjuk a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, melyről minden esetben 
az érintetteket megfelelő módon tájékoztatjuk. 
 
 
Budapest, 2020.01.03. 
	


