ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. Általános rendelkezések
Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2019. február 15‐től visszavonásig tart.
A www.breedinvest.hu weboldalhoz bárki személyes adatok szolgáltatása nélkül hozzáférhet,
a honlapon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. A honlap nem nyilvános
tartalmait viszont csak előzetes regisztrációt követően, a cég ügyfelei látogathatják.
Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatkezelő a jelen weboldallal kapcsolatosan csak a jelen
adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezeli a személyes adatokat.
Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §‐ban meghatározott értelmező
fogalommagyarázatokkal.
2. Az adatkezelő megnevezése
Adatkezelő neve: Breed Invest Kft.
Székhely címe: 2091 Etyek, Mester utca 82.
Cégjegyzékszáma: Cg. 07 09 027821
Levelezési cím, panaszkezelés: 2060 Bicske, Pf. 40
E‐mail: breedinvest@breedinvest.hu
Képviselője: Andrássy Balázs ügyvezető
Weboldal: http://www.breedinvest.hu
3. Az adatkezelés célja
Hozzáférés a weboldal nem nyilvános tartalmaihoz.
4. Az adatkezelésben érintettek köre
A weboldalon regisztráló felhasználók.
5. Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Infotv. 5.
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti adatkezelés]
6. Kezelt adatok köre
Az Adatkezelő a regisztráció során megadott adatokat: a regisztráló nevét, a cég nevét, email
címét és jelszavát tartja nyilván.
Az adattárolás elektronikus módon történik.

7. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a megadott adatokat határozatlan ideig, vagy az Ön hozzájárulásának
visszavonásáig, illetve az Ön kérésére történő törlésig kezeli.
8. Adattovábbítás
Nem történik adattovábbítás.
9. Adatok megtekintése, módosítása, törlése, hordozása
Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását, felvilágosítást kérhet személyes adatainak
kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok
kezelését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint kérheti azok átadását a 2. pontban
feltüntetett elérhetőségeken. Ön jogosult az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, jogosult
azokat más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatok közvetlen továbbítását a
másik adatkezelőhöz. Jogairól részletes tájékoztatást a breedinvest@breedinvest.hu e‐mail
címen kaphat.
10. Jogérvényesítési lehetőség
Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet
előírásaival panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. +36‐1‐391‐1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni. A per elbírálása
a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható.
11. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések
A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.

Kelt, Bicske, 2019. február 15.
Andrássy Balázs ügyvezető

