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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
az ASH Szoftverház Korlátolt Felelősségű Társaság szerződéses partnerei részére 

 
Hatályos 2019. január 1-jétől visszavonásig 

 
 
Az ASH Szoftverház Kft. az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban a GDPR 12. cikke alapján az alábbi 
tájékoztatást nyújtja. 

1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetősége 

Az adatkezelő 

megnevezése ASH Szoftverház Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhelye 1117 Budapest, Budafoki út 97. 

cégjegyzékszáma 01-09-985624 

adószáma 23940165-2-43 

honlapja http://www.ashszoftverhaz.hu/ 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége 

Az adatkezelő képviselőjének 

neve Hetényi Andrea Katalin ügyvezető 

Debrődy István ügyvezető 

telefonszáma +36 1 452 5057 

e-mail címe Andrea.Hetenyi@ashszoftverhaz.hu 

Istvan.Debrody@ashszoftverhaz.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő megnevezése és elérhetősége 

Az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kötelezett. 

4. Adatkezelési tevékenységek 

4.1. Szerződéskötés 

A kezelt személyes 
adatok köre 

név, e-mail cím, telefonszám 

Érintettek köre Minden természetes személy, aki a szerződésben a másik szerződő fél képviselőjeként, 
kapcsolattartójaként szerepel. 

A személyes adatok 
kezelésének célja 

Szerződéskötés és teljesítés (azonosítás, kapcsolattartás) 

Az adatkezelés jogalapja Hozzájárulás 

Adatok forrása Érintett 

A személyes adatok 
továbbításának címzettjei 

A személyes adatok nem kerülnek továbbításra. 

A személyes adatok 
tárolásának időtartama 

A szerződéskötéstől számított 5 év 

4.2. Megrendelés 

A kezelt személyes 
adatok köre 

név, e-mail cím, telefonszám 

Érintettek köre Minden természetes személy, aki a szerződésben a másik szerződő fél képviselőjeként, 
kapcsolattartójaként szerepel. 

A személyes adatok 
kezelésének célja 

Megrendelés teljesítése (azonosítás, kapcsolattartás) 

http://www.ashszoftverhaz.hu/
mailto:Andrea.Hetenyi@ashszoftverhaz.hu
mailto:Istvan.Debrody@ashszoftverhaz.hu
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Az adatkezelés jogalapja Szerződéskötés teljesítése 

Adatok forrása Érintett 

A személyes adatok 
továbbításának címzettjei 

A személyes adatok nem kerülnek továbbításra. 

A személyes adatok 
tárolásának időtartama 

A szerződéskötéstől számított 5 év 

4.3. Számlázás 

A kezelt személyes 
adatok köre 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § e) pontja alapján cégnév (ha az 
tartalmaz személyes adatot), név, cím. 

A számla e-mailben történő megküldéséhez kapcsolódóan e-mail cím. 

Érintettek köre Minden egyéni vállalkozó vagy magánszemély, aki velünk szerződést köt. 

A személyes adatok 
kezelésének célja 

Számla, számviteli bizonylat kiállítása 

Az adatkezelés jogalapja Jogi kötelezettség teljesítése 

Adatok forrása Érintett 

A személyes adatok 
továbbításának címzettjei 

A személyes adatok nem kerülnek továbbításra. 

A személyes adatok 
tárolásának időtartama 

A számla, számviteli bizonylat kiállításától számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
169. § (2) bekezdése szerint 

4.4. Könyvvezetés 

A kezelt személyes 
adatok köre 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § e) pontja alapján cégnév (ha az 
tartalmaz személyes adatot), név, cím, adószám (ha személyes adatnak minősül, pl. egyéni 
vállalkozók esetében), kibocsátott számla sorszáma, termék, szolgáltatás ellenértéke, teljesítés 
időpontja. 

Érintettek köre Minden egyéni vállalkozó vagy magánszemély, aki velünk szerződést köt. 

A személyes adatok 
kezelésének célja 

Számla, számviteli bizonylat kiállítása 

Az adatkezelés jogalapja Jogi kötelezettség teljesítése 

Adatok forrása Érintett 

A személyes adatok 
továbbításának címzettjei 

UDVARDY AUDIT Könyvvizsgáló és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 
8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 3/A földszint 6., cégjegyzékszáma: 07-09-007649, adószáma: 
12581988-2-07, képviselőjének neve: Udvardy Márta ügyvezető) számára a könyveli feladatok ellátása 
céljából. 

A személyes adatok 
tárolásának időtartama 

A számla, számviteli bizonylat kiállításától számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
169. § (1) bekezdése szerint 

5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 

5.1. Az adatokhoz való hozzáférés 

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő olyan munkavállalói férhetnek hozzá, akik munkakörük 
szerint az adatkezelési tevékenységet érintő feladatokat látnak el. Az adatokat az adatkezelőt képviselő ügyvéd 
megismerheti, ha az adatkezelési tevékenységet érintően az adatkezelő megbízásából ügyvédi tevékenység 
ellátásával összefüggésben szükséges. 

Az adatkezelő jogszabályban meghatározott esetben átadja a kezelésében lévő személyes adatokat állami szervek 
számára. 

5.2. Adatbiztonsági intézkedések 

Az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat székhelyén található szervereken tárolja. A tároláshoz az 
adatkezelő más személy vagy szerv szolgáltatását nem veszi igénybe. 

Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárások kialakításával gondoskodik az 
általa kezelt személyes adatok biztonságáról. Az adatkezelő az általa kezelt személyese adatokat megfelelő 
intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
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megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából 
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az adatok biztonsága érdekében az adatkezelő 

• az informatikai rendszer tervezése és üzemeltetése során felméri és figyelembe veszi a lehetséges 

kockázatokat, törekedve azok folyamatos csökkentésére, 

• figyelemmel kíséri a felmerülő fenyegetéseket és sérülékenységeket (mint pl. számítógépes vírusok, 

számítógépes betörések, szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások), hogy időben intézkedhessen azok 

elkerülése, elhárítása érdekében, 

• az informatikai eszközöket és a papíron kezelt információkat védi az illetéktelen fizikai hozzáférés, valamint 

a környezeti hatások (pl. víz, tűz, elektromos túlfeszültség) ellen, 

• az üzemeltetésében lévő informatikai rendszerek megfigyelésével gondoskodik a lehetséges problémák, 

események felderítéséről, 

• nagy gondot fordít az általa foglalkoztatott munkavállalók információbiztonsági képzésére és a -tudatosság 

növelésére és 

• az üzemeltetésben résztvevő szolgáltatók kiválasztásánál alapvető szempontként alkalmazza a 

megbízhatóság követelményét. 

6. Az adatalany adatkezeléssel összefüggő jogai 

6.1. A hozzáféréshez való jog 

E jog alapján Ön tájékoztatást kérhet az általunk kezelt személyes adatairól, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos 
körülményekről, így különösen személyes adatai kezelésének céljáról, az adatok tárolásának időtartamáról, azok 
más részére történő továbbítása esetén az adatok címzettjeiről, automatizált döntéshozatal alkalmazása esetén 
annak részleteiről. 

6.2. A helyesbítéshez való jog 

Ha személyes adatait önhibánkból vagy azon kívül pontatlan tartalommal kezeljük, e jog alapján Ön kérheti az 
általunk kezelt adatai helyesbítését, ha az adatkezelés célja lehetővé teszi, hiányos adatai kiegészítését. 

6.3. A törléshez való jog 

Ön kérheti, hogy személyes adatait töröljük, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn: 

• személyes adatai kezelésére már nincs szükség az adatkezelés céljának eléréséhez, 

• ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapult, e hozzájárulását visszavonja, feltéve, hogy személyes adatai 

kezelésének nincs más jogalapja, 

• Ön tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, 

• személyes adatait nem jogszerűen kezeltük, 

• jogszabály kötelez minket személyes adatai törlésére vagy 

• személyes adatait információs társadalommal összefüggő szolgáltatáshoz kapcsolódóan, az Ön nagykorúvá 

válását megelőzően gyűjtöttük. 

Személyes adatai törlése iránti kérelmének az alábbi esetekben nem áll módunkban eleget tenni: 

• az adatok kezelése szükséges mások szabad véleménynyilvánításához vagy tájékozódásához, 

• az adatok kezelésére jogszabály kötelez bennünket, 

• az adatok kezelése valamely, népegészségügyi célból szükséges, 

• az adatok kezelése levéltári, tudományos vagy történelmi kutatási, illetve statisztikai célból szükséges vagy 

• az adatok kezelése valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges. 

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön kérheti, hogy személyes adatainak kezelését kizárólag az adatok tárolására korlátozzuk, ha az az alábbi esetek 
valamelyike áll fenn: 
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• Ön vitatja az általunk kezelt személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás az adatok 

pontossága tisztázásának időtartamára vonatkozik, 

• személyes adatait nem jogszerűen kezeltük, de azok törlése helyett Ön az adatkezelés korlátozását kéri, 

• a továbbiakban nincs szükségünk személyes adataira az általunk folytatott adatkezelés céljából, de Ön 

kifejezetten kéri azok megtartását valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez vagy 

• Ön tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg a tiltakozási igényével kapcsolatos döntést meghozzuk. 

Ha kérelme alapján személyes adatai kezelését korlátozzuk, a korlátozás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk. 
A korlátozás időtartama alatt az Ön személyes adatait azok tárolásán kívül egyéb módon nem kezeljük, kivéve, ha 
az alábbi esetek valamelyike áll fenn: 

• Ön az adatok kezeléséhez hozzájárult, 

• az adatok kezelése valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges 

vagy 

• az adatok kezelése valamely fontos közérdekből szükséges 

6.5. A tiltakozáshoz való jog 

Ha személyes adatait a saját jogos érdekünk vagy valamely más személy jogos érdeke alapján, továbbá, ha 
közfeladatunk ellátásának keretei között kezeljük, Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

Tiltakozása esetén személyes adatai kezelését megszüntetjük, kivéve, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn: 

• az adatok kezelését kényszerítő erejű jogos okok indokolják vagy 

• a levéltári, tudományos vagy történelmi kutatási, illetve statisztikai célból folytatott adatkezelés valamely 

közérdek miatt szükséges 

6.6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Ha személyes adatait az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében automatizált módon 
kezeljük, Ön kérheti, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban 

• Önnek átadjuk, 

• lehetővé tegyük, hogy azt más adatkezelő részére akadálymentesen továbbítsa vagy 

• ha annak műszaki feltételei adottak, az Ön által megjelölt adatkezelő részére közvetlenül továbbítsuk. 

Kérelmének azonban nem áll módunkban eleget tenni, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn: 

• az adatok kezelése valamely fontos közérdekből szükséges vagy 

• a kérelem teljesítése mások jogait hátrányosan érintené. 

6.7. A hozzájárulás visszavonásához való jog 

Ha személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, annak visszavonására Ön bármikor jogosult. A 
hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelést megszüntetjük, személyes adatait töröljük, feltéve, hogy 
személyes adatai kezelésének nincs más jogalapja. A hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti az azt 
megelőzően hozzájárulása alapján folytatott adatkezelésünk jogszerűségét. 

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége 

7.1. Adatvédelmi hatósági eljárás 

Ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése nem felel meg az arra alkalmazandó jogi előírásoknak, az 
Európai Unió bármelyik tagállamának adatvédelmi felügyeleti hatóságához panaszt nyújthat be. 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 
amelynek elérhetőségei az alábbiak: 

levelezési címe 1530 Budapest, Pf. 5. 

székhelye 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
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telefonszáma +36 (1) 391-1400 

fax száma +36 (1) 391-1410 

e-mail címe ugyfelszolgalat@naih.hu 

honlapja http://naih.hu 

7.2. Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása a 
Fővárosi Törvényszék hatáskörébe és illetékességébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye 
szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül 
tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu/
http://birosag.hu/torvenyszekek

