
 
 
 
 
 
 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Az Iniciál Autóház Kft. és az ICL Autó Kft. az alábbiakban áttekintést nyújt az adatkezelési eljárásukról. 

 

 
KI AZ ADATKEZELŐ? 

Attól függően, hogy melyik vállalatnál veszi igénybe  a szolgáltatásokat az Iniciál Autóház Kft. (Győr 
– 9028, Külső Veszprémi út 6; Cégjegyzékszám: 08-09-010382; Adószám: 12841622-2-08) e-mail: 
adatvedelem@inicial.hu, honlap: www.inicial.hu vagy az ICL Autó Kft. (Győr – 9028, Külső 
Veszprémi út 6; Cégjegyzékszám: 08 09 031493; Adószám: 27271647-2-08) e-mail: 
adatvedelem@inicial.hu, honlap: www.inicial.hu fogja kezelni az adatait. 

 
MI AZ ADATKEZELÉS 
CÉLJA? 

Iniciál Autóház Kft. és az ICL Autó Kft. cégek által forgalmazott márkákkal kapcsolatos információk 
és reklámanyagok, ajánlatok küldése, tesztvezetések, szerviz ügyintézésnek és vásárlással 
kapcsolatos adatok kezelése az Érintett választásának megfelelően E-mail, SMS, Postai levél 
vagy élőhangos telefonhívás útján. 

 
MILYEN SZEMÉLYES 
ADATOKAT KEZELÜNK? 

A fent meghatározott valamennyi célból kezeljük az Érintett személy nevét, azonosítása 
céljából; a hozzájárulást, valamint az adategyeztetés dátumát az adatok minőségének 
biztosítása céljából, továbbá a megadott hozzájárulás körét így azt, hogy a hozzájárulás     mely     
kommunikációs     csatornára (E-mail, SMS, Postai levél, élő telefon) szólt, ideértve az Ön által 
megadott elérhetőségét is. Az üzleti tevékenységtől függően kezeljük még az Érintett lakcímét, 
születési dátumát, vezetői engedélyének a számát, e-mail címét és telefonszámát. 

 
MI AZ ADATKEZELÉS 
JOGALAPJA? 

Marketing: az Érintett személyes hozzájárulásával 

Értékesítés és szerviz: szerződéses jogalap 

Tesztvezetés: kötelezettség teljesítése  

Szervizemlékeztető: kötelezettség teljesítése 

Ügyfélelégedettségi mérés: jogos érdek 

 
MI AZ ADATKEZELÉS 
IDŐTARTAMA? 

Marketing: az Érintett személyes adatai az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig 

kezelhetők. 

Értékesítés és szerviz: 10 év 

Tesztvezetés: 3 év  

Szervizemlékeztető: 3 év 

Ügyfélelégedettségi mérés: 3 év 

 
KI FÉR HOZZÁ 
AZ ADATOKHOZ? 

Az INICIÁL Autóház Kft. és az ICL Autó Kft.az ügyfelek adatait a Rendelet által előírt 
adatbiztonsági szabályok betartásával kezelik. Az adatkezelők az adatok védelme érdekében 
minden olyan szervezési és technikai intézkedést megtesznek, amelyek az adatkezeléssel 
kapcsolatos kockázatokat minimálisra csökkentik. Biztosítják, hogy az irányításuk alatt dolgozó, 
az adatokhoz hozzáférő munkatársak az adatokat kizárólag az adatkezelői utasításnak 
megfelelően kezeljék. 
 

Az Iniciál Autóház Kft. és a ICL Autó Kft. az adatkezelés során adatfeldolgozókat vesz igénybe, 
akik szerződésben foglalt előírásonak megfelelően biztosítják a személyes adatok védelmét 
attól függetlenül, hogy az adatkezelés Magyarországon, Dél-Koreában, Indiában vagy az 
Egyesült Államokban történik. 

 
MIK AZ ÖN JOGAI ÉS 
JOGORVOSLATI 
LEHETŐSÉGEI? 

 

Az Érintett az Iniciál Autóház Kft. és az ICL Autó Kft. elérhetőségein keresztül bármikor 
tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá bármikor kérheti személy- es adatai 
helyesbítését, zárolását vagy törlését. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, viszont 
cégünk birtokában van a valós adatoknak, akkor ezek helyesbítésre kerülnek. Törlés helyett 
zároljuk a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk 
alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes 
adatot kizárólag addig kezeljük, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat 
törlését kizárta. Megjelöljük a kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy 
pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg 
egyértelműen. Ha a helyesbítést, zárolást vagy törlés iránti kérelmet nem teljesítjük, úgy a 
kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közöljük e kérelem elutasításának ténybeli 
és jogi indokait. Az Érintett bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelésével szemben. A 
tiltakozást annak előterjesztésétől számított legkésőbb 15 napon belül kivizsgáljuk. Amennyiben 
Az Érintett nem ért egyet a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntéssel, a döntés 
kézhezvételétől számított 30 napon belül indíthat pert. 
Az Érintettet az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó jogszabályok (pl. a 
GDPR) határozzák meg): (i) Hozzáféréshez való jog, melyet az Érintett kérelmezhet az 
adatkezelőtől; (ii) Helyesbítéshez való jog; (iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog); (iv) 
Az adatkezelés korlátozásához való jog; (v) Az adathordozhatósághoz való jog (vi) tiltakozáshoz 
való jog. A jogait az Érintett úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép az Iniciál Autóház 
Kft.-vel vagy az ICL Autó Kft-vel annak fent meghatározott elérhetőségei útján. 
Az Érintett a jogai feltételezett megsértése esetére panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Miksa u 9-11., e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe 
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). 

 


