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A Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
külső adatvédelmi tájékoztatója a weboldalon
A Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Berényi
út 72-100., 07-09-002337, adószám: 11102481-2-07, telefonszám: +36 80 343 333, +36 22
533 333, +36 22 554 170, e-mail: info@pannonjob.hu, önállóan képviseli: Molnár Attila
ügyvezető, adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bölcskei Krisztián, info@adatvedelmiauditor.hu,
dr.bolcskei.krisztian@adatvedelmiauditor.hu), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt
összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről, kivéve azokról,
amelyek külön tájékoztatóban kaptak helyet, vagy amelyek a belső működésre
vonatkoznak.
Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy
 közös adatkezelést végez a következő célokból az alábbi adatkezelőkkel:
o hírlevél küldés esetében a közös adatkezelésben résztvevők az Adatkezelőn túl:
PannonDiák Iskolaszövetkezet (cégjegyzékszám: 07-02-001384 adószám: 241249622-07, cím: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72.-100.), valamint a PannonSenior
Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet (nyilvántartási szám: 07-02-001578 adószám:
26126207-2-07 cím: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72.-100.)
o közös adatkezelés más adatkezelés esetén is előfordulhat, például abban az esetben,
ha a munkaerő kölcsönzés során az Adatkezelő és a kölcsönvevő együttesen
választják ki a később kikölcsönzendő Munkatársat. Ebben az esetben aránytalan
nehézséget jelent a jelen tájékoztatóban felsorolni minden közös adatkezelésben
résztvevőt, de Adatkezelő minden esetben külön tájékoztatja az érintetteket az
adatkezelésben résztvevőkről. Közös adatkezelés esetében az Adatkezelő és a többi
adatkezelő – hivatkozva a GDPR és Infotv szabályaira – megállapodásban pontosan
meghatározzák a feladatokat, az adatokhoz történő hozzáférést, és kezelést, a
kapcsolattartásra kijelölt adatkezelőt és egyéb tényezőket, amelyről a tájékoztatást is
megadják az érinettetk számára.
 az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az
„elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való
jog, az adathordozhatósághoz való jog, a hozzájárulás visszavonásának joga, részletesen
lásd a táblázatok alatt) az info@pannonjob.hu e-mail címre, vagy az Adatkezelő más
elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a
hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu), és ha megítélésük
szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz és
többek között sérelemdíjat követelhetnek. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy
joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel
kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek
joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés
kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról
az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról
nyilvántartást vezet.
 Adatkezelő betartja a nemzetközileg elfogadott biztonsági szabványokat és a bizalmas
ügyféladatokhoz kapcsolódó információbiztonsági irányítási rendszere ISO/IEC
27001:2013 független tanúsítvánnyal rendelkezik. Az adatvédelemre, a titoktartásra és a
biztonságra vonatkozóan belső szabályozást, eljárásokat és képzéseket magában foglaló
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keretrendszert alakított ki és a rendelkezésre álló adatok biztonsága érdekében a hozott
intézkedéseket rendszeresen felülvizsgálja.
Adatkezelő a fentiek alapján gondoskodik az adatok fizikai és informatikai (logikai)
biztonságáról, így az Adatkezelő az adatokat megfelelő szervezés és technikai
intézkedésekkel védi 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.
Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és
alkalmazásakor tekintettel van a technika és tudomány mindenkori fejlettségére és több
lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb
szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik
különösen:
a. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer)
jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
b. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy
eltávolításának megakadályozásáról,
c. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az
abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy
törlésének megakadályozásáról,
d. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján
történő használatának megakadályozásáról,
e. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a
hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
f. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat
adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják,
illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
g. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes
adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
h. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben
történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének
megakadályozásáról
i. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
j. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő
hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás
működtetésével sem lehessen megváltoztatni.
 az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések részletesebb
magyarázatai az Adatkezelő székhelyén/telephelyén papír alapon is megtalálhatók,
valamint kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára.
 profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.
 adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott
adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg.
 Adatkezelő végez más adatkezeléseket is, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag
elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.
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Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok összefoglaló táblázata
Cél

az érintettel történő kapcsolattartás,
megválaszolása, megoldása

Jogalap

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes
személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen
kapcsolatot tart az Adatkezelővel

Érintettek
Adatkategória
Időtartam

felmerülő

kérdések,

kérések

és

egyebek

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
törlési kérelemig, vagy cél megvalósulásáig, vagy elévüléséig, vagy az érdek
megszűnéséig, jogszabályban meghatározott határidő lejártáig

Mód

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás

érintettek

Időpont egyeztetés adatkezelésének összefoglaló táblázata
Cél

az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás

Jogalap

önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy megállapodáson alapul

Érintettek

Minden természetes személy, akivel az Adatkezelő időpontot egyeztet.

Adatkategória
Időtartam

Név, telefonszám, e-mail cím, időpont,megjegyzés
elévülési idő, vagy cél megvalósulásáig

Mód

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás

érintettek

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória

Megállapodás megkötése, teljesítése, teljesítésének felügyelete, kapcsolattartás
Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.), képviselő, kapcsolattartó adatainak
kezelése jogos érdeken alapul
Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró
természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – saját
nevében megállapodást köt, vagy a szerződésben képviselőként, vagy kapcsolattartóként
szerepel

Mód

Lásd részletesen az adott megállapodásban
Általános elévülési időben, ha számlát nem támaszt alá, ha alátámaszt, úgy 8 évig, lásd
részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás

Érintettek

Időtartam

Adatközlés (harmadik személy felé) összefoglaló táblázata
Cél

Sajátos cél, tipikusan a szolgáltatás teljesítése

Jogalap

hozzájárulás, jogi kötelezettség teljesítése, megállapodás, jogos érdek

Érintettek

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes
személyt is, akinek adatát az Adatkezelő közli harmadik személlyel

Adatkategória

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Mód
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Forrás

Érintettek, Partnerek

Érintetti adatok nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél

az érintett adatainak rögzítése a vele történő kapcsolattartás, megállapodás teljesítésének
nyomon követése (ha ez releváns) céljából

Jogalap

Önkéntes hozzájárulás,megállapodás, jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek

Érintettek

Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki az
Adatkezelő Partnere/ügyfele, vagy Partnere/ügyfele kíván lenni

Adatkategória

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam
Mód

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
Elektronikusan manuálisan

Forrás

Érintettek

Reklamáció/panaszkezelés összefoglaló táblázata
Cél
az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás
Önkéntes hozzájárulással indul meg, de jogszabály alapján kötelező lesz az adatok
Jogalap
kezelése
Érintettek
Adatkategória
Időtartam

Minden természetes személy, aki igénybe vett szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő
magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban
közölni kívánja
Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől
számított 5 évig kezeli

Mód

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás

Érintettek, Partnerek

„Ajánlom a barátom” adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél

ajánlott érintett számára megfelelő állás felajánlása

Jogalap

önkéntes hozzájáruláson alapul

Érintettek

Minden természetes személy, aki egyrészt ajánl valakit, másrészt az, akit ajánlott

Adatkategória

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam
Mód

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Forrás

Ajánló érintettek

Munkaerő közvetítéssel kapcsolatos adatkezelés
a munkaerő közvetítése, az érintett számára megfelelő munka, pozíció megtalálása, a
Cél
jelentkező érintettek és a potenciális munkaadók összekapcsolása, valamint a
kapcsolattartás
Jogalap
megállapodás
Érintettek
Minden természetes személy, akit az Adatkezelő a megbízó Partnere felé kiközvetít
Adatkategória
Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
Időtartam
Mód

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan
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Forrás

Érintettek

Érintett szakmai állásinterjújával kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
az interjún résztvevő érintettek szakmai kompetenciáinak és így az adott, betöltendő
Cél
pozícióhoz szükséges adatainak felvétele, valamint kapcsolattartás
Jogalap
önkéntes hozzájáruláson alapul
Érintettek

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra
jelentkezni kíván és részt vesz az interjún

Adatkategória

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam
Mód

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Forrás

Érintettek

Kiválasztást támogató tesztekkel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
a kiválasztás folyamatának támogatása, a pozíció betöltéséhez szükséges szakmai
Cél
alkalmasság (kompetenciák) felmérése
Jogalap
önkéntes hozzájárulás (esetleg jogos érdek)
Érintettek
Minden természetes személy, aki a kiválasztást támogató tesztben vesz részt
Adatkategória
Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
Időtartam
Törlési kérelemig, vagy hozzájárulásban megadott ideig vagy elévülésig
Mód
elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan
Forrás
érintettek
Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése, ideértve az adatbázisba jelentkezők önéletrajzainak kezelését
elnevezésű adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jelentkezés, kapcsolattartás
Jogalap
Önkéntes hozzájárulás
Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt
Érintettek
álláspályázat nélkül jelentkezik
Adatkategória
Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
6 hónapig jogos érdekből, a hozzájárulásban meghatározott ideig vagy érintett törlési
Időtartam
igényének teljesítéséig
Mód
Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan
Forrás
Érintettek
Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés
Cél
Jogalap
Érintettek

az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése
(elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.
Önkéntes hozzájárulás
Minden természetes személy, ideértve a szervezet képviseletében eljáró személyt is, aki
adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő
számára

Adatkategória

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam
Mód

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Forrás

Érintettek

Rendezvényszervezés adatkezelésének összefoglaló táblázata
Cél

a rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint kapcsolattartás az
érintettel
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Jogalap
Érintettek

önkéntes hozzájáruláson alapul. Amennyiben az Adatkezelő és érintett megállapodást
kötöttek a rendezvény kapcsán, úgy a jogalap a megállapodás. Szervezet esetén jogos érdek.
Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt
is, aki más érintettekkel együtt, egyazon időpontban kívánja igénybe venni Adatkezelő
szolgáltatásait egy adott rendezvényen

Adatkategória

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam

cél megvalósulásáig, vagy elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
alapján legalább 8 évig

Mód

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás

Érintettek

Számlakibocsátással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek

jogi kötelezettség teljesítése
jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint
minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő
által kibocsátott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) rákerül
(akár közlemény, megjegyzés, stb. rovatba)

Adatkategória
Időtartam
Mód

2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák
8 évig
papír alapon/elektronikusan, manuálisan

Forrás

érintettek, ritkán közhiteles nyilvántartások

Az érintett jogai
Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos
információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy
tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az
Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.
Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)
Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.
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Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek
az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.
Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPRban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a
tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.
Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és
nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes
adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy
az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy
megállapodás jogalap) fennállnak.
Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról,
valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket,
hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását az adatvedelem@pannonjob.hu e-mail
címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő
a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és
megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső
Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Adatkezelő az
érintettek jogainak gyakorlásának teljesítése érdekében, ha a joggyakorlás érinti a Facebook
oldalon történő adatkezelést, értesíti a Facebook-ot.
Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?
Joga van panaszt benyújtani az Adatkezelővel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz amennyiben vélelmezi, hogy sérültek a jogai.
A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
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Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért
keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.
Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat
és többek között sérelemdíjat követelhet.
A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso
A jelen adatvédelmi tájékoztató 2020. február 24-én került elfogadásra.
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