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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 szóló 2016/679 rendelet 13. cikk (1) 
bekezdésében rögzített tájékoztatás a megrendelők természetes személy képviselői és kapcsolattartói személyes 
adatainak kezeléséről  
 
1., Adatkezelő adatai, képviselője és elérhetőségei 
 

Szolgáltató megnevezése: HR DOC SHOP Kft. 

Szolgáltató székhelye: 1108 Budapest, Tavas u. 1/B/B 2/17 

Nyilvántartásba vevő bíróság:  Fővárosi Törvényszék  

Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01 09 978647 

Szolgáltató adószáma: 23806340242 

Szolgáltató képviselője: Máriás Árpád 

Kapcsolattartás: ugyfelszolgalat@hrdocshop.hu 

 +36 70 336 91 72 

 www.hrdocshop.hu 

 
2., Az adatkezelő által a szerződés megkötése és teljesítése során történő kapcsolattartás során az 
ügyfelek természetes személy képviselőiről és kapcsolattartóiról, mint érintettekről kezelt adatok, az 
adatkezelés célja és jogalapja 
 

Adatkezelési tevékenység és 
az ennek során kezelt 

személyes adatok 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Tárolás időtartama 

Megrendelő képviselője és/vagy 

kapcsolattartójának neve, 
munkaköre, telefonszáma, email 

címe (magánszemély megrendelő 
esetén annak lakcíme) 

szerződés teljesítése szerződés teljesítése az üzleti kapcsolat megszűnését 

követő 5 év (Ptk. általános 
elévülési idő) 

Az alábbi személyes adatok 
integrált vállalatirányítási 

rendszerben történő kezelése:  

- Megrendelő megnevezése  

- Megrendelő 
kapcsolattartójának 

(érintett) neve, 
munkaköre 

- Megrendelő címe  

- Kapcsolattartáshoz 

megadott email cím és 
telefonszám (esetlegesen 

az érintett által önként 
megadott személyes 

adatnak minősülő email 
cím és telefonszám) 

Integrált vállalatirányítási 
rendszer működtetése, az 

adatkezelő ügyfél- és 
partnerkörének megtartása, 

igényeiknek, üzleti szokásaiknak 
rögzítése, értékesítési- és 

szolgáltatási lehetőségek 
feltérképezése, értékesítési és 

más külső és belső információs 
folyamatok 

(költség)hatékonyságának 
növelése, kockázatainak 

csökkentése érdekében 

jogos érdek 5 év 

Az alábbi személyes adatok 
számlázási szolgáltatás során 

történő kezelése és 
adatfeldolgozó részére történő 

továbbítása: 

- Megrendelő megnevezése  

- Megrendelő 

kapcsolattartójának 
(érintett) neve,  

- Megrendelő címe 

- Számlázáshoz megadott 

email cím  

- Adószám (egyéni 
vállalkozó, mint érintett 

megrendelő esetén) 

elektronikus számlázás szerződés teljesítése 5 év 

Az alábbi személyes adatok az 

Általános Szerződés 

Piackutatás és ajánlattétel hozzájárulás visszavonásig 
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Feltételekben meghatározott 
vállalkozások (OL Munkaidő 

Kft., Munkaügyi Akadémia Bt., 
NOVA Human Resources Kft.) 

részére történő átadása 
piackutatás és további 

ajánlattétel céljából:  
- Megrendelő megnevezése  

- Megrendelő 
kapcsolattartójának (érintett) 

neve, munkaköre 
 - Kapcsolattartáshoz megadott 

email cím és telefonszám 
(esetlegesen az érintett által 

önként megadott személyes 
adatnak minősülő email cím és 

telefonszám) 

Az alábbi személyes adatok 
webszerveren történő rögzítése: 

- IP cím,  
- kapcsolódó meta adatok,  

- aktivitás a weboldalon 

A weboldal látogatói számának 
rögzítése, a nyújtott 

szolgáltatásokkal kapcsolatos 
esetleges visszaélések észlelése és 

megelőzése, a weboldal által 
nyújtott szolgáltatások érintett, 

mint felhasználó felé történő 
megfelelő minőségű közvetítése 

(pl. eszközhöz igazított tartalom) 

hozzájárulás visszavonásig 

 
3., Tájékoztatás jogos érdeken alapuló adatkezelésről  
 
Az adatkezelő az alábbi adatkezelési műveletek során keletkező személyes adatokat érdekmérlegelési teszt 
eredményeképpen megállapított szükséges és arányos jogos érdeke alapján kezeli:  
- integrált vállalatirányítási rendszerben rögzített személyes adatok kezelése.  

 
4., Tájékoztatás az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozókról  
 
Az adatkezlő a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok elérése érdekében egyes feladatainak ellátásához 
harmadik személyek szolgáltatásait veszi igénybe, amely szolgáltatások magukban foglalhatják az adatkezelő által 
üzemeltetett weboldal felhasználói, mint érintettek személyes adatainak kezelését is. Ezen harmadik személyek az 
adatkezelést az adatkezelő utasításainak megfelelően, a hatályos jogszabályok előírásaival összhangban végzik. 
Adatfeldolgozás céljára kizárólag az adott cél megvalósításához szükséges személyes adatok kerülnek továbbításra az 
egyes adatfeldolgozók részére.  
 
Az adatkezelő az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe: 
 
Adatfeldolgozó neve: Stripe Inc. 
Adatfeldolgozó címe: Stripe, Inc. 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103 Attention: Stripe Legal 
Telefonszám: (888) 963-8955 
Kapcsolatfelvétel: https://stripe.com; privacy@stripe.com 
Adatfeldolgozás célja: fizetési szolgáltatás biztosítása 
 
Adatfeldolgozó neve: Websupport Magyarország Kft. 
Adatfeldolgozó címe: www.websupport.hu  
Telefonszám: +3622787674 
Kapcsolatfelvétel: support@websupport.hu;  
Adatfeldolgozás célja: tárhely szolgáltatás 
 
Adatfeldolgozó neve: Roska Máté egyéni vállalkozó 
Adatfeldolgozó címe: www.rmwebstudio.hu  
Telefonszám: +36206653858 
Kapcsolatfelvétel: kapcsolat@rmwebstudio.hu;  
Adatfeldolgozás célja: webhely karbantartás, webhelyüzemeltetés 
 
Adatfeldolgozó neve: MailerLite Ltd. 
Adatfeldolgozó címe: Ground Floor, 71 Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland 
Telefonszám: - 
Kapcsolatfelvétel: https://www.mailerlite.com/contact-us 
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Adatfeldolgozás célja: hírlevél és értesítések küldése 
 
Adatfeldolgozó neve: Octonull Kft. (Billingo) 
Adatfeldolgozó címe: 1133 Budapest, Árbóc utca 6 
Telefonszám: +3615009491 
Kapcsolatfelvétel: https://www.billingo.hu/kapcsolat; hello@billingo.hu;  
Adatfeldolgozás célja: számlázási szolgáltatás 
 
Adatfeldolgozó neve: DZ Abakusz Kft. 
Adatfeldolgozó címe: 6400 Kiskunahalas, Szilády Áron u. 5-7. 
Telefonszám: +3677427193  
Kapcsolatfelvétel: www.dzabakusz.hu; info@dzabakusz.hu;  
Adatfeldolgozás célja: könyvelési szolgáltatás 
 
Adatfeldolgozó neve: Google Ireland Limited. 
Adatfeldolgozó címe: Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland 
Telefonszám: - 
Kapcsolatfelvétel: dublin-datacenter@google.com;  
Adatfeldolgozás célja: marketing és hirdetési szolgáltatás 
 
Adatfeldolgozó neve: Facebook Ireland Limited. 
Adatfeldolgozó címe: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland 
Telefonszám: - 
Kapcsolatfelvétel: APPEALS@FACEBOOK.COM 
Adatfeldolgozás célja: marketing és hirdetési szolgáltatás 
 
5., Tájékoztatás az adatkezelő által történő adattovábbításról 

 
Az adatkezelő az érintettek személyes adatait harmadik országba — tehát az Európai Unión kívüli országba – nem 
továbbítja (vagy harmadik országban működő adatfeldolgozó számára nem tesz elérhetővé). Az adatkezelő tájékoztatja 
az érintettet, hogy adatai (név, email cím, telefonszám) az ÁSZF-ben meghatározott társaságok részére – amennyiben 
nem opt-out feltételekkel adta meg adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását - továbbításra kerülhetnek a NOVA HR 
Kft., a Munkaügyi Akadémia Bt., az OL Munkaidő Kft. részére piackutatás és ajánlattétel céljából. 
 
6., Cookie-k engedélyezése és letiltása  
 
Az érintett, mint felhasználó a cookie-k használatát az internetes böngésző beállításának megváltoztatásával 
engedélyezheti vagy letilthatja. Erről további információt a böngésző használati utasításaiban találhat vagy felkeresheti 
a www.aboutcookies.org honlapot, ahol tájékoztatást találhat az internetes böngésző beállításainak módosításához. 
Tájékoztatjuk, hogy a weboldal bizonyos szolgáltatásai nem lesznek elérhetőek abban az esetben, ha a cookie-k 
használatát letiltja.  
 
7., Tájékoztatás az érintettek jogairól  
 
A képviselő/kapcsolattartó, mint érintett jogosult az adatkezelőtől tájékoztatást kérni az adatkezeléssel kapcsolatos 
körülményekről. továbbá, jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes 
adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkról hozzáférést kapjon.  
 
A képviselő/kapcsolattartó, mint érintett jogosult továbbá arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat 
indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből 
azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, illetve ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték.  
 
A képviselő/kapcsolattartó, mint érintett jogosult arra, hogy az adatok korlátozását kérje, ha - az adatkezelés jogellenes 
és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, - az adatkezelőnek már nincs 
szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez, - 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. A képviselő/kapcsolattartó, mint érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével 
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő érdekmérlegelésén alapuló kezelése ellen. 
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Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy 
az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, 
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak. A képviselőt/kapcsolattartót, mint érintettet személyes adatainak kezelésével kapcsolatban megilleti a 
helyesbítéshez, elfeledtetéshez, valamint az adathordozhatósághoz való jog. A fenti érintetti jogok gyakorlása kapcsán 
az alábbi email címre szükséges jelzéssel élni: ugyfelszolgalat@hrdocshop.hu 
 
Az érintettet megilleti a jogorvoslat joga. Amennyiben az érintett panasszal kíván élni személyes adatainak kezelésével 
kapcsolatban jogosult mind az adatkezelőhöz (HR DOC SHOP Kft., 1108 Budapest, Tavas u. 1/B/B 2/17.), mind a 
felügyeleti hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c) panaszt benyújtani, valamint bírósági 
jogérvényesítéssel élni.  
Az érintett — panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során 
megsértették a GDPR szerinti jogait. Az adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per. Amennyiben az 
érintett az adatfeldolgozóval szembeni kíván bírósági eljárást kezdeményezni, úgy azt az adatfeldolgozó tevékenységi 
helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: 
http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más 
tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósága előtt is megindítható.  
 

HR DOC SHOP Kft. 
www.hrdocshop.hu 
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