
 

EU-SUCCESS Oktatásszervező és Tanácsadó Kft. • www.eusuccess.hu 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Az adatkezelési tájékoztató tartalma 
Az EU-SUCCESS Kft. alapvető fontosságúnak tartja a jogi- és egyéb szabályozóknak való megfelelést, ezért, 
mint adatkezelő, magára nézve kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos valamennyi 
adatkezelés, kiemelten a személyes adatok kezelése megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott 
elvárásoknak.  
Az EU-SUCCESS Kft. kiemelten fontosnak tartja az ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben 
tartását. Kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyek az EU-SUCCESS Kft. által nyújtott tanácsadási 
és egyéb szakértői szolgáltatások elvégzéséhez szükségesek, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és 
megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely ezen adatok biztonságát 
garantálja. 
 
Jelen Adatkezelési tájékoztató információt nyújt az Érintetteknek az EU-SUCCESS Kft. adatkezeléséről. 

Az adatkezelő adatai 
Név: EU-SUCCESS Oktatásszervező és Tanácsadó Kft. 
Székhely: 1062 Budapest, Aradi u. 68. 
Adószám: 13904674-2-42 
Képviseli: Magyar Bernadett ügyvezető 
Telefon: +36 30 309 8202 
E-mail: magyar.bernadett@eusuccess.hu 

Az adatkezelés célja 
Az adatkezelés célja a tanácsadási és szakértői szolgáltatásokhoz kapcsolódó ajánlatadás, szerződéskötés 
és az ezekhez a tevékenységekhez szükséges kapcsolattartás. 

Az adatkezelés jogalapja 
Az EU-SUCCESS Kft. adatkezelése az Érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul, az ajánlatadáshoz és a 
szolgáltatások szerződésszerű teljesítéséhez szükséges. 
Az EU-SUCCESS Kft. adatkezelése csak a fenti tevékenység végzéséhez szükséges adatokra vonatkozik, 
egyéb adatokat az EU-SUCCESS Kft. nem kér, és nem kezel. 
Az EU-SUCCESS Kft. az Ajánlatkérőkről az ajánlatadás során megadott nyilvános és személyes adatokat 
(cégnév, kapcsolattartó neve, e-mail, telefonszám) kezeli, melynél az adatkezelés időtartama az ajánlat 
érvényességét követő 1 év. 
Az EU-SUCCESS Kft. Megbízóiról, Megrendelőiről nyilvános és személyes adatokból álló adatállományt 
kezel, úgy, mint: cégnév, székhely, telephely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, képviselő és 
kapcsolattartó neve, elérhetőségei), melyek a megbízás/megrendelés teljesítéséhez szükséges. 
A tanácsadási és egyéb szakértői szolgáltatása során az EU-SUCCESS Kft. a tudomására jutott adatokat, 
információkat bizalmasan kezeli. A titoktartást a Megbízóval, Megrendelővel kötött szerződés biztosítja. 
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Adattárolás, adatfeldolgozás, adattovábbítás 
Az EU-SUCCESS Kft. az adatokat a naprakész felhasználhatóság és a biztonság szem előtt tartásával papír 
alapon, valamint elektronikusan tárolja, melynek kezelése belső eljárásban szabályozott. 
A Megbízói adatállomány más adatállománnyal nincs összekapcsolva. 
A Megbízói adatállományt adatfeldolgozásra az EU-SUCCESS Kft. harmadik félnek nem adja át. 

Adatbiztonság 
Az EU-SUCCESS Kft. megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz a megfelelő szintű adatbiztonság 
garantálása érdekében. Az EU-SUCCESS Kft. biztosítja az adatok kezelésére használt rendszerek folyamatos 
bizalmas jellegét, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét, védi adatait a jogosulatlan 
hozzáférés, továbbítás, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés ellen.  
Az EU-SUCCESS Kft. az adatkezelés során megőrzi az adatok, benne a személyes adatok titkosságát, 
sértetlenségét, rendelkezésre állását mentéssel, jogosultságok meghatározásával és teszteléssel. 

Jogorvoslat, felelősség 
Az Érintettek tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, valamint kérhetik személyes adataik 
helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezeléseket kivéve – törlését, visszavonását, élhetnek 
adathordozási-, és tiltakozási jogukkal az adatfelvételnél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti 
elérhetőségein. 
 
Az Érintettek jogaik megsértése, vagy adatkezeléssel kapcsolatos panaszuk esetén fordulhatnak az 
adatkezelőhöz a fenti elérhetőségeken, vagy az Adatvédelmi Hatósághoz, melynek elérhetőségei: 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5. 
 
 
Budapest, 2018. május 25. 


