
Adatvédelmi szabályzat és hozzájárulás az Ügyfél személyes adatainak 
feldolgozásához 

 
A hozzájárulás megadásával Ön megerősíti, hogy a Sunnysoft s.r.o., székhelye: Kovanecká 
2390/1a, Prága 9, 19000, azonosítószám: 25753215, bejegyezve a prágai Városi Bíróság 
által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C részleg, 67120-as betét (a továbbiakban: 
"Adatkezelő"), az Ön személyes adatait az Ön családi és utóneve, lakcíme, szállítási címe, 
telefonszáma és kapcsolattartó e-mail címe körében kezeli az áruk értékesítése és 
szállítása, valamint a kapcsolódó direkt marketing céljából, beleértve hozzájárulás esetén a 
480/2004 sz. törvény értelmében vett kereskedelmi kommunikáció küldését, az információs 
társadalom egyes szolgáltatásaira. A hozzájárulását visszavonhatja, ha leiratkozik a kapott 
kommunikációról, vagy ha kapcsolatba lép a kapcsolattartó személlyel. 
 
Egyúttal megerősíti, hogy a vonatkozó jogszabályok által előírt mértékben tájékoztatták a 
személyes adatok feldolgozásáról: 
 
Az adatkezelő személyazonossága: Sunnysoft s.r.o., székhelye: Kovanecká 2390/1a, Prága 
9, 19000, azonosítószám: 25753215, bejegyezve a prágai városi bíróság által vezetett 
kereskedelmi nyilvántartásba, C részleg, 67120-as betét.  
 
Elérhetőségek Sunnysoft s.r.o.: kapcsolattartó neve: Martin Strouhal e-mail: 
info@sunnysoft.hu 
 
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás  
 
Az adatkezelés időtartama: A Sunnysoft s.r.o. a személyes adatokat a szolgáltatásnyújtás 
időtartamára (értékesítési és jótállási időszak általában két év) és a szolgáltatásnyújtás 
megszűnését követő három (3) évig kezeli. Ha az Ügyfél visszavonja a feldolgozáshoz adott 
hozzájárulását, a Sunnysoft s.r.o. a hozzájárulás visszavonásától számított tizennégy (14) 
napon belül törli a fenti személyes adatokat. 
 
A személyes adatok címzettjeinek kategóriái. Például a megvásárolt áruk szállítása vagy a 
szolgáltatások és termékek minőségével kapcsolatos visszajelzések. 
 
Az ügyfél jogai személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban:  

● Az ügyfél jogai személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban:  
Jogában áll bármikor visszavonni a személyes adatainak feldolgozásához adott 
hozzájárulását a info@sunnysoft.hu e-mail címre küldött e-mail üzenettel, vagy az Ügyfél és 
a Sunnysoft s.r.o. közötti kölcsönös kommunikáció bármely más formájával.  

● a személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog  
● a személyes adatok helyesbítésének vagy törlésének kéréséhez való joguk 
● a személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérhetik  
● az adatkezelés elleni tiltakozás joga 
● az adathordozhatósághoz való jog  
● az Adatvédelmi Hatóságnál történő panasztétel joga  

 
Ha bármilyen kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk a 
info@sunnysoft.hu címre. 


