
 

 

 
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 
Az oldal böngészésével Ön beleegyezik az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ-ban tároltakhoz és elfogadja 
a Cookie-k (sütik) használatát.  
  
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
  
 A Holecz Építő Kft (továbbiakban: “Társaság”) jelen tájékoztatóval (a továbbiakban: „Tájékoztató”) 
biztosítja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletben (a továbbiakban: „GDPR”), 
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényben (a továbbiakban: „Infotv.”) meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog 
megvalósulását. 
A Tájékoztató kiterjed a Társaság minden szervezeti egységénél folytatott összes olyan folyamatra, 
mely során személyes adat kezelése megvalósul. 
A Tájékoztató időbeli hatálya annak visszavonásig tart és a Társaság fenntartja a jogot jelen 
Tájékoztató módosítására, az ezzel kapcsolatos értesítésről a módosított Tájékoztató honlapon 
történő elhelyezésével gondoskodik. 
  
ADATKEZELŐ 
Az adatok kezelője: Holecz Építő Kft. 
A társaság székhelye: 1162 Budapest, Csömöri út 202. 
Cégjegyzékszáma: 01 09 276125 
Adószáma: 11699116242 
Telefonszám: +36 30 456 9654 
Email cím: info@holecz.hu    
 
További hivatkozott jogszabályok: 

o Grt.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 
2008. évi XLVIII. törvény 

o Szvmt.: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 

o Szvt.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
 
  
A TÁRSASÁG ADATKEZELÉSEI 
A honlap látogatása 
A Társaság honlapján a nyilvánosság részére közzétett információk megtekintéséhez személyes 
adatok megadása nem szükséges. 
A Társaság Google Analytics sütiket használ a látogatók preferenciáinak elemzésére, hogy a weboldal 
felhasználóbarát jellegét biztosítani tudja. 
A weboldalon használt sütik csak a látogató számítógépének anonim IP címét rögzítik, egyéb 
személyes adatot vagy információt nem gyűjt, amely alapján egy valós személy azonosítható lenne.  
  
 Vásárlók adatainak kezelése 
A Társaság a vásárlók azon személyes adatait jogosult kezelni, amelyek a vásárló és a Társaság közötti 
ajánlattétellel és szerződéssel, ezen belül annak létrejöttével, nyilvántartásával és teljesítésével 
összefüggenek. A kezelt adatok köre: az ajánlatkérésben, megrendelésben, szerződésben megadott 
adatok, kontaktinformációk, valamint a bizonylatok kiállításához szükséges adatok. 



 

 

a)     Adatkezelés célja: az adatkezelés célja kizárólag a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez, 
módosításához vagy megszüntetéséhez kapcsolódó cél. 
b)     Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. 
a) pont], valamint az érintett és a Társaság közötti szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk 
(1) bek. b) pont]. 
c)     Adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítését követő 8 (nyolc) év, 
az Szvt. szerinti bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint. 
  
További információ: 
https://www.naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf 
  
ADATVÉDELEM 
  
Az Ön által megadott adatokat, beleértve a Sütiket is, a Holecz Építő Kft. harmadik félnek nem adja 
át, azokat marketing célokra nem használja, a GDPR-nak megfelelően kezeli. 
  
SÜTI SZABÁLYOZÁS 
  
Mi a süti? 
  
Milyen sütiket használunk? 
  
 

https://www.naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti

