
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
(GDPR tekintetében) 

 
Az MoBiKer Kft., mint szolgáltató, adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) a MoBi-TRACK, MoBi-

SHIELD szolgáltatásra kötött Szolgáltatási szerződésben és az ÁSZF-ben  nem tér ki, az alábbiakról 

kívánja tájékoztatni az érintetteket a személyes adatok kezelése körében, mely tájékoztatóban 

foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismer el: 

 
1. A személyes adatok köre:  
Az Adatkezelő a leendő ügyfeleivel történő üzleti kapcsolat kiépítése, szerződéses partnereivel az 
üzleti kapcsolat fenntartása és a szerződés teljesítése érdekében személyes adatokat kezel, mely 
adatkezelés önkéntes hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul.  
A leendő, illetve meglévő szerződéses partnerek körében történő adatkezelés során kapcsolattartók 
esetében azok neveit, telefonszámait, e-mail címeit, esetlegesen beosztását, míg abban az esetben, 
amennyiben a leendő ügyfél, szerződéses ügyfél természetes személy, úgy a fenti adatokon túl, ezen 
személyek születési helye, ideje továbbá anyja neve is kezelésre kerül.  
 
2. Az adatkezelés célja:  
Az adatkezelés célja az üzleti kapcsolat kiépítése, szerződéses feltételekről, esetleges új üzleti 
ajánlatokról való tájékoztatás.  

 
3. Az adatkezelés jogalapja:  
Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanácsa (EU) 2016/679 (GDPR) rendelete 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 (általános 
adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, amely alapján az 
adatkezelés az MoBiKer Kft. jogos érdekeinek (üzleti érdek) érvényesítéséhez szükséges.  

 
4. Az adatkezelés időtartama  
Az adatkezelés a szerződés megszűnését követő 5 évig tart (elévülési idő), illetve a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig tart. 

5. Adatvédelmi tisztviselő:  
Az Előfizetők a személyes adataik kezeléséhez és az e rendelet szerinti jogaik gyakorlásához 
kapcsolódó valamennyi kérdésben a Szolgáltató, Adatkezelő kapcsolat tartójához fordulhatnak melyet 
az ÁSZF és a Szolgáltatási szerződés nevez meg. 
 
6. Felügyeleti hatóság, panasz benyújtásának joga:  
 Az érintett jogosult a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az 
adatkezelés során valamely kérelmét az Adatkezelő nem teljesítette, vagy Adatkezelő az 
adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megsértette. A felügyeleti hatóság 
elérhetőségei az alábbiak: 
 
 
név:    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
székhely:   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
telefonszám:   06 1 391 1400  
fax.:    06 1 391 1410  
e-mail cím:   ugyfelszolgalat@naih.hu  
honlap:   http://www.naih.hu  
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