ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
GYORS AJÁNLATKÉRÉSHEZ

A https://www.solarhero.eu/ weboldalon lehetősége van gyors ajánlatkérésre Adatkezelő
szolgáltatásaival kapcsolatban. Az ajánlatkérés során Önnek önkéntesen és kifejezetten hozzá kell
járulnia az adatai kezeléséhez az ajánlatkérés és az ehhez szükséges kapcsolatfelvétel céljából.
Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége és az adatkezelési tájékoztató kialakítása és alkalmazása
során úgy jár el, hogy minden körülmények között megfeleljen a vonatkozó adatkezelési
rendelkezéseknek, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a
továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek.
Adatkezelő a szolgáltatást igénybe vevő személyeknek – adataik e célból való kezelése kapcsán - a
következő tájékoztatást nyújtja:
1. Adatkezelő személye és elérhetőségei:
Név: Solar Hero Innovációs és Megújuló-energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1108 Budapest, Újhegyi út 14.
Cégjegyzékszám: 01-10-140186
Adószám: 26504652-2-42
Nyilvántartásba vevő hatóság: Budapest Környéki Törvényszék
Levelezési cím: 1108 Budapest, Újhegyi út 14.
Elektronikus levelezési cím: info@solarhero.hu
Telefonszám: +36 30 720 8171
2. Adatkezelés célja:
Adatkezelő az erre a célra megadott adatait az ajánlatkérést követő kapcsolatfelvétel és az
ajánlat összeállítása céljából kezeli.
3. Adatkezelés jogalapja:
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.
A személyes adatok kezelése a jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes és kifejezett
hozzájárulásán alapul.
Amennyiben hozzájárulását vissza szeretné vonni, erre bármikor jogosult az Adatkezelő jelen
Tájékoztató 1. pontjában megjelölt elérhetőségein.
A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.
4. Kezelt adatok köre:
Kötelező adatok: név, e-mail cím, telefonszám, egyéb önkéntesen megadott személyes adat.
Kérjük az időpontfoglalás során csak saját személyes adatot adjon meg. Adatkezelő nem vállal
felelősséget a jogtalanul, tévesen megadott személyes adatok kezeléséből eredő károkért.
5. Címzettek:
Az Adatkezelő munkavállalói és Adatfeldolgozói.

6. Adatfeldolgozók:
Adatkezelő tárhelyszolgáltatója: Silicium Network Informatikai Kft. (székhelye: 1146
Budapest, Cházár András utca 2. A. ép. 3. em. 7.; adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója:
Adatvedelmi_nyilatkozat-SiliciumNetwork.pdf)
7. Adatkezelés időtartama:
Adatkezelő az ajánlatkérés céljából megadott személyes adatait a regisztrációtól számított 6
hónapot követő hónap 10. napjáig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
8. Adatkezelés jogszerűségének igazolása:
Adatkezelő az adatkezelés jogszerűségének alátámasztásáról nyilvántartást vezet, melyben
rögzíti az adatkezelés során használt e-mail címekhez tartozó hozzájárulás megtételének
időpontját.
9. Adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az alábbi pontok szerinti kérelem nyomán hozott
intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.
a) Hozzáférési jog: Ön 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 kezelt személyes adatairól és azok kezelésének
módjáról részletes tájékoztatást kapjon.
b) Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá arra
is jogosult, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
c) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): Ön jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az
Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan
késedelem nélkül törölje, továbbá Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak
érdekében, hogy az adatfeldolgozókat tájékoztassa az adatkezelés megszüntetésére irányuló
kéréséről.
d) Adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
korlátozza az adatkezelést, amennyiben Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; az
adatkezelés jogellenes; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez.
e) Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az ajánlatkérés
kapcsán kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.
10. Jogorvoslathoz való jog

Ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre
vonatkozó jogszabályi előírásokat, úgy jogosul arra, hogy az Adatkezelő ellen bírósághoz
forduljon, valamint arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál:
Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Amennyiben kérdése vagy panasza van adatkezelésünkkel kapcsolatban, kérjük forduljon hozzánk
bizalommal a jelen Tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeink egyikén.

Hatályos: 2021. június 01. napjától

