
Adatvédelmi Tájékoztató.

 
1. A Karex Kft. ( 1112 Budapest, Neszmélyi út 22. Adószám: 10942545-2-43., 
Cg: 01-09-362071) a továbbiakban, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el és 
fontos céljának tekinti a nemzeti, illetve az EU (General Data Protection Regulation,GDPR  ) 
adatvédelmi jogszabályokban az adatvédelemre vonatkozó előírások betartását és minderről a 
honlapján is tájékoztatja ügyfeleit. 

2. Az adatbázisunkban szereplő ügyfelekről kizárólag céges jellegű elektronikus úton történő 
kapcsolati adatbázissal rendelkezünk, melyek nem tartalmaznak az ügyfelekre vonatkozó 
személyes jellegű adatokat, mivel az üzleti kapcsolatok felvételekor nem kértünk és nem 
kérünk erre vonatkozó személyes adatokat.

3. A Karex Kft. honlapja a www.karex.hu weboldal nem tartalmaz Belépési és Regisztrációs 
adatrögzítést, Webshop nem üzemel, Online vásárlásra nincs lehetőség,  Hírlapra történő 
feliratkozás lehetőségét és Like gombot nem tartalmaz, ezáltal a személyes adatok kérésére 
sem valósul meg.

4. A Karex Kft. elkötelezett ügyfelei és üzleti partnerei adatainak védelmében, kiemelten 
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. 

5. A Karex Kft. az adatbázisában szereplők adatvédelemi jogait maximálisan a jogszabályi 
előírásokban leírtak szerint tiszteletben tartja. A céges kapcsolatok részletes elérhetőségi 
adatait kizárólag a cég munkatársa ismerheti.
Ugyanakkor bizonyos céges információval az elektronikus kapcsolattartás folyamán a 
honlapot üzemeltető tárhely szolgáltató cég is rendelkezhet, valamint a könyvelési iroda, de 
külső cégek betartják a rájuk vonatkozó titoktartási törvényi előírásokat. 

Adatkezelő és kapcsolattartó neve: Karex Kft. Karosi István.
Székhely: 1112 Budapest, Neszmélyi út 22. 
Cégjegyzékszám: 01-09-362071. Adószám: 10942545-2-43
Telefon/Fax: 0036-1-310-3245. 
Honlap: www.karex.hu

Tárhely szolgáltató, adatfeldolgozó adatai: 
Webműhely Kft. Honlap: www.webmuhely.hu.. 

6.. A kapcsolati rendszerünkben szereplő ügyfelek  kérhetik a Karex Kft. által kezelt és rájuk 
vonatkozó pontatlan céges elérhetőségi adatainak helyesbítését a hiányos adatok kiegészítését,
illetve végleges törlését.

7. A Karex Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor 
megváltoztatassa. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti az 
adatbázisában szereplők teljes körét. 

http://www.karex.hu/
http://www.karex.hu/


-    2    -

8. A Karex Kft. adatbázisában szereplő ügyfelek amennyiben sérelmesnek találják 
adatkezelésüket, először és személyesen a Karex Kft. munkatársával vehetik fel a kapcsolatot 
a vitás adatkezelés megoldására.
   
9. Az ügyfélnek az adatkezeléssel kapcsolatos megoldatlan vitás kérdésével, jogorvoslati 
lehetőségével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
tud  fordulni.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

10. A Karex Kft. az adatbázisában szereplő összes az ügyfelekre vonatkozó kapcsolati 
adatokat, melyek nem tartalmaznak személyes tartalmú adatokat, mindezeket bizalmasan 
kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az 
adatok biztonságát garantálja. 

Hatálybalépés: 2018.05.023.


