
 
8400 Ajka, Jókai u. 152/B. 

Tel./fax: 88/312-247 

Mobil: 06/20 264 6633,   06 20 972 5208 

E-mail: csomeszk@gmail.com  / www.csomeszk.hu 

Tárgy: GDPR adatvédelmi megfelelőségi nyilatkozat 

Alulirott, Csomeszk Kft.  (székhely: 8400 Ajka, Jókai út 152, adószám: 12835586-2-19) 
a társaságunkkal  az ügyfelek (továbbiakban: ügyfél) felé az alábbi joghatályos 
nyilatkozatot tesszük: 

 

1. Kijelentjuk és nyilatkozunk arról, hogy tarsaságunk a  személyesen telephelyünkön leadott, 
vagy telefonon leadott vagy e-mail ben leadott vagy webáruházainkban leadott 
szolgáltatást vagy terméket megrendelő harmadik magánszemélyek (megrendelok, vevők) 
személyes adatait, mint adatkezelő kezeli.  

 

2. Kijelentjuk és nyilatkozunk továbbá arról is, hogy ezen adatkezelést a vonatkozó, a 
Társasagunk Általános Üzleti Feltételeiben foglalt adatkezelési szabályaira, illetve a 
mindenkor hatalyos jogszabályoknak megfeleloen végezzük, lgy kulonosen figyelemmel az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló rendelete (GDPR), a Tarsaságunk tevékenységét szabályozó, az 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az informáicós társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. torvény speciális 
rendelkezéseire. 

 

3. Kijelentjuk, hogy mind az adatkezelési mind az esetleges adatfeldolgozési tevékenység sorén 
a jelen nyilatkozat 2. pontjaban foglalt jogszabalyi rendelkezések maradéktalan betartasa 
mellett jarunk el. 

 

 
4. Nyilatkozunk, hogy a Csomeszk Kft mindent megtesz — az adatkezelés megkezdése előtt 

— annak érdekében, hogy a téjékoztatáshoz való jogot biztositsa valamennyi érintettnek, 
annak céljéból, hogy egyértelmű és részletes információval rendelkezzenek a személyes 
adataik kezelésével vagy azzal kapcsolatos minden, az adatkezeléssel egyutt járó őket 
megillető jogaikrol és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeikről. Ezen törekvésünk soran 
mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kivánjuk tenni az adatfeldolgozás egész 
utját. 

 

5. Az adatkezelés soran a Csomeszk Kft a személyes adatok kiemelt védelmére törekszik, 
biztositva az érintettek információs önrendelkezési jogot. E szándékunk biztositása 
érdekében jelen nyilatkozat 2. pontjaban foglalt jogszabalyi rendelkezésekkel 
összhangban megfelelő védelemben részesitjuk az összegyujtott személyes adatokat. A 
személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is, amely 
megsemmisüléstől, illetéktelen változtatastól, megtekintéstől, felhasznalástoól vagy 
továbbítbástól védi azokat. 

 

6. Nyilatkozunk továbbá, hogy valamennyi tevékenységünk során, csak olyan partnereket 
(alvállalkozókat) veszünk igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatalyos adatvédelmi 
jogszabalyi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott kovetelményeknek. 

 
 

Ajka, 2018-05-15                                                                                                                                         
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