
 
1 

Adatkezelési tájékoztató 
 

Az adatkezelő: 

Vállalkozás neve:   Sura + Nelli Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság  

Vállalkozás címe:   2360 Gyál Jókai Mór u. 55 

Vállalkozás adószáma: 21937648-1-13 

Kapcsolattartás 

Cégünket e-mailen vagy telefonszámon érheti el. Ilyen esetekben az Ön e-mail címét vagy telefonszámát 

kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy idejére. Ezen adatkezelés a cég jogos 

üzleti érdeke. 

Árajánlat készítése 

Amennyiben Ön cégünktől árajánlatot kér, annak elkészítéséhez legtöbbször helyszíni bejárás szükséges. 

Bejáráskor a minél pontosabb felmérés érdekében a helyszínről készülhetnek fotók. Lehetségesek a fotókon 

olyan részletek, amely alapján a helyszín beazonosítható és emiatt a fotó személyes adatnak minősül. Ezen 

fotókat az árajánlat elkészítésével kapcsolatban kezeljük, az árajánlat érvényességéig, illetve a szerződés 

időtartamáig. Ezen adatkezelés Ön és a cég jogos üzleti érdeke. 

Szerződés teljesítése 

Amennyiben Ön megrendeli cégünk valamely szolgáltatását, a szerződés teljesítése céljából Ön és/vagy 

munkatársai nevét, telefonszámát, e-mailcímét kezeljük, a szerződés időtartama alatt. Ezen adatkezelés Ön 

és a cég jogos üzleti érdeke. 

A kivitelezés dokumentálása 

A megrendelt munka elvégzése közben dokumentációs céllal fotók készülnek. Ezek között lehetnek olyan 

fényképfelvételek is, amely alapján közvetetten beazonosítható a megrendelő kiléte, emiatt ezen fényképek 

személyes adatnak minősülnek. Jellemzően ilyen lehet, amikor a háttérben látszik a lakásbelső egy részlete. 

Ezeket a fotókat a kivitelezés minőségének dokumentálása céljából kezeljük a garanciális idő végéig.  

Ezen adatkezelés a cég jogos érdeke. 

Promóciós fotók készítése az elkészült munkáról 

Az elkészült munkáról az Ön előzetes hozzájárulásával, promóciós céllal, fotót készítünk. Ezek között 

lehetnek olyan felvételek is, amely alapján közvetetten beazonosítható a megrendelő kiléte, emiatt ezen 

fényképek személyes adatnak minősülnek. Jellemzően ilyen lehet, amikor a háttérben látszik a lakásbelső 

egy részlete. Ezen fotókat azért kezeljük, hogy a cégünk honlapján promóciós céllal bemutassuk, mint 

korábbi munkánkat. A fotók kezelése visszavonásig történik. 

Ezen adatkezelés az Ön előzetes hozzájárulása alapján történik. 

Számlák  

Amennyiben Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, ezzel kapcsolatban számlák készülnek, amely során 

törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. A számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig 

tároljuk. 
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Adattovábbítás 

A számlaadatokat a számláinkat feldolgozó könyvelő céggel megosztjuk. 

GDPR jogok 

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. 

Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa 

el a GDPR 13-19. cikkelyeit. 

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba! Az adatkezeléssel 

kapcsolatosan elérhető személy: 

Név:   Surányi András  

Cím:   2360 Gyál Jókai Mór u. 55 

Tel.:   +36 30 660 1090 

E-mail: surabt@sura.hu 

Panasztétel 

Az érintett panasszal fordulhat a hatósághoz is: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Honlap: http://naih.hu 

Jelen adatkezelési tájékoztatót nem kell az ügyfelekkel aláíratni! Elég a csupán az ez iránt érdeklődő 
személyekhez azt eljuttatni. 


