Adatkezelési tájékoztató
1.) Adatkezelő:
Papcsák Ügyvédi Iroda (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 10. III/26., adószám: 18719088-2-41,
e-mail: papcsak@papcsak.hu) – a továbbiakban: Adatkezelő.
2.) Az adatkezelés célja:
Az Adatkezelő az általa lebonyolított közbeszerzési eljárások iránt érdeklődők adatait kezeli. Az
adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődőket az eljárással
kapcsolatos információkról (pl. ajánlattételi határidő változása, felhívás visszavonása) közvetlenül is
tájékoztatni tudja. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
3.) Az adatkezelés jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1)
bekezdésének a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: a felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa
önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez, a regisztrációs felületen található mező
kijelölésével.
4.) Az érintettek köre:
A regisztrált felhasználók.
5.) A kezelt adatok köre:
A regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott adatok: név, elérhetőség (telefonszám,
email cím).
6.) Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyek:
Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz a regisztrált felhasználók személyes adatainak
bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Személyes adatokhoz csak az Adatkezelő és
Adatfeldolgozó azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladata ellátásához ez szükséges.
Adatfeldolgozó:
Adatfeldolgozó neve: CyClick Kft. (cím: 2092 Budakeszi, Makkosi út 86., adószám: 24128337-2-13, email: info@cyclick.hu)
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:


e-mail és szerver szolgáltatás biztosítása

Az adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel
7.) Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő a regisztrált felhasználók által megadott személyes adatokat a saját adatbázisaiban
tárolja. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak addig tárolja, ameddig az feltétlenül szükséges a 2.
pontban meghatározott célok megvalósításához, illetve a regisztrált felhasználó hozzájárulásának

visszavonásáig az alábbiak szerint. A célok megvalósítását illetve a hozzájárulás visszavonásának
kézhezvételét követően az Adatkezelő a regisztrált felhasználó személyes adatait törli valamennyi
rendszeréből. Az Adatkezelő bármikor jogosult törölni a regisztrált felhasználó személyes adatait,
illetve a felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását az papcsak@papcsak.hu e-mail címre
küldött levelében bármikor visszavonhatja.
8.) A regisztrált felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:
A regisztrált felhasználó további felmerülő kérdéseivel kapcsolatban a papcsak@papcsak.hu e-mail
címen kaphat tájékoztatást. Az felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén
bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1121 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu ),
valamint polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelővel szemben. A per elbírálása a törvényszékek
hatáskörébe tartozik.
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
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