
Adatkezelési tájékoztató 

1. Az adatvédelmi tájékoztató 

Jelen Adatkezelési nyilatkozat célja, hogy a www.napos.hu weboldal felhasználói által, az oldal 
használata során megadott és a weboldal üzemeltetői (Danubia Energia Kft) számára kezelt személyes 
adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket meghatározza. A jelen adatkezelési szabályzat a 
www.napos.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott adatok tárolására és 
kezelésére vonatkozik.  

A Danubia Energia Kft adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan 
elérhetők a www.napos.hu/adatkezeles címen. 

A Danubia Energia Kft fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. 
Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne 
jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk -elérhetőségünk megtalálható a 
www.napos.hu/kapcsolat oldalon - , és kollégánk megválaszolja kérdését. Kérjük amennyiben 
adatvédelemmel kapcsolatban tesz fel kérdést a tárgymezőbe az Adatvédelem szó kerüljön. 

A Danubia Energia Kft elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten 
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Danubia Energia 
Kft a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és 
szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Danubia Energia Kft az alábbiakban 
ismerteti adatkezelési gyakorlatát. 

2. Az adatkezelő adatai 

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a www.napos.hu/kapcsolat oldalon található 
elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. 

Név: Danubia Energia Kft 
Székhely: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 127 
Cégjegyzékszám: 01-09-953931 
Adószám: 23120635-2-42 
Telefonszám: +36-30-820 3679 
E-mail: info@napos.hu  

3. A kezelt személyes adatok köre 

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a 
szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) a www.napos.hu/kerdoiv oldalon: 

• a felhasználó/kapcsolattartó neve – aki az üzenetet írja – cél: kapcsolatfelvétel 
• e-mail címe “E-mail” – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése 

Ezen adatokat a fent megjelölt célokkal a pályázat elbírálásáig kezeljük, de legkésőbb 2022.12.31-ig, 
sikertelen pályázat esetén töröljük, nyertes pályázat esetén pedig felvesszük a kapcsolatot a 
felhasználóval és megküldjük az új Adatvédelmi tájékoztatónkat. 

 

 

 



4. Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán 

A weboldalon bármilyen korábban megadott személyes adatot kérés esetén töröljük. Ez nem 
vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező 
megőriznünk. 

5. Adatbiztonsági intézkedések 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a 
személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, 
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott 
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

6. Az adatkezelés során Önt megillető jogok 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti: 

a tájékoztatáshoz való jog, 

az adatok helyesbítéséhez való jog, 

az adatok törléséhez való jog, 

az adatok zárolásához való jog, 

a tiltakozás joga. 

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai 
kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 
25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés 
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – 
arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A 
kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. 

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 
napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok 
további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az 
Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére.  

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az 
érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a 
cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében 
foglalt esetben; 

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen 
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. 



Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban 
tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, 
a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus 
úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

7. Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi 
rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés 
megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását 
kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése 
esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben 
bírósághoz fordulhat. 

 


