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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A BÁLINT-KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  
Rövidített cégnév: BÁLINT-KER KFT; székhely: 6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 64.;  
cégjegyzékszám: 03-09-105116; (a továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett ügyfelei személyes adatainak 
védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, 
feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi 
CXIX. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb 
vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el. 

A jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő és Önök között létrejött szerződés (írásbeli megrendelés) 
elválaszthatatlan része. 

Önök az Adatkezelő honlapján történő ajánlatkérés elküldésével elismerik, hogy a jelen adatkezelési 
tájékoztatóban foglaltakat megismerték és hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő az Önök által megadott 
személyes adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa; egyúttal hozzájárulnak ahhoz, 
hogy elérhetőségi adataikat az Adatkezelő az adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a szolgáltatásaival 
kapcsolatos adatokról, azok változásairól, az Önöket érintő egyéb változásokról, az Adatkezelő Önöket 
tájékoztassa.  

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

Személyes Adat Azonosított vagy azonosítható természetes személyre 
vonatkozó bármely információ;  
Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen 
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, 
például név, szám, helymeghatározó adat, online 
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján 
azonosítható. 

Adatkezelő Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes 
adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 
másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait 
és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, 
az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó 
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is 
meghatározhatja. 

Adatkezelés A személyes adatokon vagy adatállományokon 
automatizált vagy nem automatizált módon végzett 
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, 
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb 
módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás 
vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 
megsemmisítés. 
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Adatfeldolgozó Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az 
Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, az 
adatkezelési műveletekhez kapcsolódóan technikai 
feladatokat lát el. 

Adatfeldolgozás Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai 
feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek 
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, 
valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai 
feladatot az adaton végzik; 

 

Érintett Bármely meghatározott, személyes adat alapján 
azonosított vagy egyébként - közvetlenül vagy közvetve - 
azonosítható természetes személy. 

Érintett hozzájárulása Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, 
amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy 
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok 
kezeléséhez. 

Címzett Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy 
amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, 
hogy harmadik fél-e.  

Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat 
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban 
férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek 
címzettnek. Az említett adatok e közhatalmi szervek 
általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés 
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi 
szabályoknak. 

Harmadik Fél Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos 
az Érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval vagy 
azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy 
Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes 
adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

Adatvédelmi Incidens A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt 
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy 
jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz 
való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

Adatkezelés korlátozása A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából. 

Tiltakozás Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának 
kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, 
illetve a kezelt adat törlését kéri; 
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Adattovábbítás Az adat meghatározott harmadik személy számára 
történő hozzáférhetővé tétele 

Nyilvánosságra Hozatal Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele 

Adattörlés Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a 
helyreállítása többé nem lehetséges 

Adatmegsemmisítés Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai 
megsemmisítése 

Adatzárolás Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének 
végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása 
céljából; 

 

 

2. A KEZELT ADATOK KÖRE 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok azon adatok, amelyek az Adatkezelő szolgáltatásinak 
igénybevétele során az Adatkezelő birtokába kerülnek, illetve kerülhetnek az Önök tagjai, vezető 
tisztségviselői, munkavállalói, ügyfelei, szerződéses partnerei vonatkozásában, továbbá az Önök által 
az Adatkezelő részére továbbított minden személyes adat. 

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a 
személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül 
szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Önök tájékoztatásával, a 
szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei 
fennállnak. 

 

Szerződésben szereplő kapcsolattartók személyes adatainak kezelése: 

Kezelt személyes adatok:  Kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma 

Adatkezelés célja:  Szerződéses partner kapcsolattartási adatainak megismerése; 

Adatkezelőként nyújtott szolgáltatások teljesítése; 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról, azok változásáról történő 
tájékoztatás 

Adatkezelés jogalapja:  Érdekmérlegelési teszt alapján meghatározott jogos érdek 

Címzettek kategóriái: Az Adatkezelő a kapcsolattartási adatait nem adja át harmadik fél részére 

Adatkezelés időtartama: a szerződéses jogviszonyból származó igények elévülési ideje illetve, 

 a szerződés alapján az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségek 
elévülési ideje közül a hosszabb időtartam 
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Kiállított és befogadott számviteli bizonylatokkal kapcsolatos adatkezelés 

Kezelt személyes adatok:  Magánszemély által befogadott vagy kiállított számviteli bizonylat esetén: 
név, lakcím 

Egyéni vállalkozó által befogadott vagy kiállított bizonylat esetén: egyéni 
vállalkozó neve, székhelye, adószáma, e.v. nyilvántartási száma 

Adatkezelés célja:  A számviteli törvényben foglalt könyvvezetési kötelezettség teljesítése 
érdekében a kiállított és befogadott számviteli bizonylatok kezelése 

Adatkezelés jogalapja:  jogi kötelezettség teljesítése 

Címzettek kategóriái: A vállalkozó által kibocsátott, ÁFA tv-ben meghatározott számlák esetén a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére online számlaadat-szolgáltatás kerül 
megküldésre 

Adatok őrzési ideje: A bizonylat kiállítását követő év végétől számított 8. év vége (számviteli 
elévülési idő) 

Üzleti partnerek részére történő üzenet küldéssel kapcsolatos személyes adatok 
kezelése 

Kezelt személyes adatok:  Név, e-mail cím 

Adatkezelés célja:  Üzenet küldéséhez szükséges kapcsolattartási adatok rögzítése az 
adatbázisban; 

Az üzleti partner részére ajánlatkéréssel, megrendeléssel, feladatellátással 
kapcsolatos információk megküldése e-mail üzenet formájában; 

Az Adatkezelő és a partner közti kapcsolat fenntartása 

Adatkezelés jogalapja:  Érintett hozzájárulása 

A személyes adatoknak az Önök általi, az Adatkezelő részére történő 
átadásával (írásos megrendeléssel) az adatkezeléshez való hozzájárulás 
megadottnak minősül. 

Önök a személyes adatok Adatkezelő részére történő átadásával szavatolják, 
hogy azok vonatkozásában az adatkezelésre, illetve az adattovábbításra 
jogosultak. 

Címzettek kategóriái: Nem kerül sor adatközlésre. 

Adatok őrzési ideje: A szerződéses jogviszony megszűnéséig, de kérés esetén azonnal. 

3. AZ ADATOK FELDOLGOZÁSA 

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységéhez az alábbi adatfeldolgozók közreműködését veszi 
igénybe:  

Bálint Zsolt – üzemeltető (elérhetőség: balint.zsolt@bhbdesign.hu) 
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4. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK 

Önök az Adatkezelőtől történő írásos megrendeléssel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Önök 
által megadott személyes adatokat az Adatkezelő munkavállalói, vezető tisztségviselője, az 
adatfeldolgozásban részt vevő személyek, továbbá azon partnerei, amelyeknek a részére történő 
adattovábbításhoz Önök hozzájárultak, megismerjék és kezeljék. 

Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni az általunk kezelt 
személyes adatokat. 

5. ADATOK ÁTADÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA 

Tisztában vagyunk azzal, hogy az Önök adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük. 

Az Adatkezelő a személyes adatokat továbbíthatja olyan adatfeldolgozó felé, amely megfelelő szintű 
technikai és szervezeti garanciákat nyújt. Az Adatkezelő az általánosan elfogadott adatvédelmi 
gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatót vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás 
vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére. 

Egyéb harmadik féllel csak akkor osztunk meg információt, ha  

 ahhoz az érintett hozzájárulásával rendelkezünk; 
 azt számunkra jogszabály írja elő; vagy  
 az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által biztosított jogok gyakorlása 

vagy védelme érdekében szükséges.  

A szerződés aláírásával (írásos megrendeléssel) Önök kifejezett hozzájárulást adnak az adatok ilyen 
jellegű továbbításához illetve szavatolják, hogy a személyes adatokat ilyen céllal az Adatkezelő részére 
átadni jogosultak. 

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, az Adatkezelő 
haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése iránt. 

6. ADATBIZTONSÁG 

Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben 
tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, 
szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés 
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési 
intézkedésekkel.  

Az Adatkezelő olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok 
biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet 
nyújt. Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezettünk be annak 
érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, 
megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben 
gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás valamint technikai és biztonsági 
intézkedések révén biztosítsuk az Adatkezelő által kezelt személyes adatok védelmét. A személyes 
adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló 
munkatársaink illetve az arra feljogosított Adatkezelők férhetnek hozzá. 
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7. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI 

7.1. Tájékoztatáshoz való jog 

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek az Önök által átadott és az Adatkezelő által kezelt személyes 
adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó 
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik 
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

Az Érintett a tájékoztatás iránti kérelmét írásban, elektronikusan vagy postai úton vagy személyesen 
jogosult benyújtani. 

Az Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 1 hónapon belül írásban, közérthető módon 
megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre. Az egy hónapos határidő a kérelem 
összetettségére és a kérelmek számára tekintettel legfeljebb további két hónappal meghosszabbítható. 
A társaság a kérelem beérkezésétől számított egy hónapos határidőn belül tájékoztatja az Érintettet a 
határidő esetleges meghosszabbításáról. Ha a társaság a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon 
belül nem tesz intézkedést, akkor a Társaság a kérelem beérkezésétől számított egy hónapos határidőn 
belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett 
panaszt nyújthat be valamelyik felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslat jogával. 

A társaság az Érintett által benyújtott kérelem teljesítését megtagadhatja, ha az Érintettet nem áll 
módjában azonosítani. Ha a társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy 
kilétével kapcsolatban, akkor az Érintett személyazonossága megerősítéséhez szükséges további 
információkat kérhet. 

A társaság az információkat, a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Amennyiben az 
Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor 
a társaság igényt tarthat az adminisztratív költségek megtérítésére úgy, hogy észszerű összegű díjat 
számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

7.2. Hozzáféréshez való jog 

Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni és kapni arról, hogy a társaság a kérelem beérkezésekor kezeli-e 
a személyes adatait. 

A társaság ingyenesen az Érintett rendelkezésére bocsátja az adatkezelés tárgyát képező személyes 
adatokat. A másolat igénylésére vonatkozó jog azonban nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságait. Ki vannak ebből a körből zárva azon dokumentumok, amelyek nem a kérvényezőtől 
származnak, törvény alapján titoktartási kötelezettség alá esnek. 

További másolatok igénylése esetén a társaság igényt tarthat az adminisztratív költségek megtérítésére 
úgy, hogy észszerű összegű díjat számíthat fel. 

7.3. Helyesbítéshez való jog 

A társaság az Érintett kérése esetén – indokolatlan késedelem nélkül – helyesbíti az Érintettre 
vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatokat. 

A társaság minden olyan Címzettet tájékoztat arról, hogy az Érintett a helyesbítéshez való jogát 
gyakorolta, akivel vagy amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul 
nagy erőfeszítést igényel. 
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7.4. Törléshez való jog 

Az érintettek jogosultak személyes adatik törlését vagy zárolását kérni.  

A társaság az Érintett írásbeli kérése esetén – indokolatlan késedelem nélkül – törli az Érintettre 
vonatkozó személyes adatokat. 

A társaság minden olyan Címzettet tájékoztat arról, hogy az Érintett a törléshez való jogát gyakorolta, 
akivel vagy amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy 
erőfeszítést igényel. 

Amennyiben a kérelmező által törölni kért személyes adatok bármelyikének kezelése valamely ok miatt 
szükséges, úgy a társaság az adott személyes adatot nem törli, hanem a nyilvántartásában megőrzi. 
Ebben az esetben a társaság köteles tájékoztatni a kérelmezőt arról, hogy a törölni kért személyes 
adatok kezelése mely ok miatt szükséges. 

7.5. Adatkezelés korlátozásához való jog 

A társaság korlátozza a személyes adatok kezelését, amennyiben az Érintett erre irányuló kérelmet 
nyújt be a társaság részére és valamelyik alábbi pontban foglalt feltétel teljesül: 

- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
- az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását 
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat; 
- az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozott az adatkezelés ellen 

7.6. Adathordozhatósághoz való jog 

Az Érintett kérheti, hogy a társaság az általa megadott (például e-mail cím) személyes adatait másik 
Adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa. 
Az Adatkezelő az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén közvetlenül átadhatja az Érintett 
vagy másik Adatkezelő részére a személyes adatokat. 

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a személyes adatok törléséhez való jogot, 
illetőleg nem érinti a személyes adatok őrzési idejét. Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatokat 
hosszabb ideig őrizni annak érdekében, hogy az Érintett az adathordozhatósághoz való jogával 
élhessen. 

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

Az Adatkezelő nem köteles az átadásra kerülő személyes adatok minőségét ellenőrizni. 

7.7. Tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett bármikor tiltakozhat saját helyzetével kapcsolatos okokból a személyes adatainak 
kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés közérdekű, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy az 
adatkezelés az Adatkezelő vagy egy Harmadik Fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

A társaság az Érintett tiltakozása esetén nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha a 
társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést 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. 
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Amennyiben az adatkezelés közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében szükséges, a 
kérelmező nem jogosult a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásra. E tényről a társaság 
tájékoztatja a kérelmezőt. 

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és 
adattovábbítást is – az Adatkezelő megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, 
továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással 
érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 
érvényesítése érdekében. 

Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén az Érintett bármikor tiltakozhat a 
személyes adatai üzletszerzési célból történő kezelése ellen. Az Érintett tiltakozása esetén 
üzletszerzési célból a társaság nem kezelheti a személyes adatokat a tiltakozást követően. 

7.8. Panasztételhez való jog 

Az Érintett jogosult a felügyeleti hatóságnál panasszal élni, ha megítélése szerint a rá vonatkozó 
személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.  

Az Érintett egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül jogosult panaszt 
benyújtani a felügyeleti hatósághoz az alábbi elérhetőségen: 

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; 
 postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; 
 e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) 

7.9. Jogorvoslathoz való jog 

Az Érintett jogosult bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek 
nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait. 

8. AZ ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE 

Önök a saját rendelkezési körükbe tartozó, az Adatkezelő által kezelt adatok megváltozását 15 napon 
belül jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért 
Önöket terheli minden felelősség. 

9. EGYEBEK 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató bármikori egyoldalú 
módosítására. A tájékoztatás változásáról Önöket írásban egyértelműen tájékoztatjuk a szerződésben 
megadott elérhetőségeik valamelyikén. 

Kérdés vagy észrevétel esetén forduljon bizalommal az Adatkezelőhöz az alábbi elérhetőségek 
valamelyikén. 

 telefonszám: + 36/30/635-1484 
 e-mail: sbker@balintkerkft.hu 
 cím: 6412 Balotaszállás Ady Endre u. 64. 

 

Adatkezelési tájékoztató utolsó frissítése: 2021.05.25. 


