ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az Örs Taxi mint adatkezelő a jelen tájékoztatóval tájékoztatja a szolgáltatásait igénybe vevő ügyfeleit
az adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről és a jogorvoslati
lehetőségekről.
A jelen tájékoztatóban foglaltakra az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), továbbá az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
alkalmazandó.

1.

Adatkezelő neve, címe és elérhetőségei

Az adatkezelő az Örs Taxi (Borsika Bt.)
székhely: 2040 Budaörs, Halom utca 17.
email: budaorstaxi@gmail.com
honlap: www.orstaxi.hu
telefonszám: +36306570767; +3623441417

2.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. Az
adatkezeléshez a hozzájárulást az érintett a taxirendelés tényével és adatainak közlésével, ráutaló
magatartással adja meg.

3.

A kezelt adatok

A telefonon vagy email útján történő taxi rendelés során kötelezően, vagy az ügyfél által önkéntesen
megadott adatok: a megrendelő neve, megrendelő telefonszáma, megrendelő email címe, és az
utazásra vonatkozó információk (cím, kiállás ideje, várakozás ideje, rendelt autó száma, egyéb
információk).

4.

Az adatkezelés célja

Az Örs Taxi kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a taxi szolgáltatás teljesítése a
megrendelő által megadott időben és helyen. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a
személyes adatokat nem kezeli.

5.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő az adatokat - összhangban minden vonatkozó jogszabállyal – az adatkezelés céljának
megvalósulásáig kezeli, amelyet követően azok automatikusan törlésre kerülnek.

6.

Adatkezelés módja, adatokhoz való hozzáférés

A megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő illetékes munkatársai férhetnek hozzá. Az
Örs Taxi nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Személyes adatokat harmadik személy részére nem
kerülnek átadásra.
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7.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett hozzáférési joga:
Ön bármikor jogosult az adatkezelés időtartama alatt tájékoztatást kérni az adatkezelőtől a személyes
adatainak kezeléséről.
Helyesbítéshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a vonatkozó
pontatlan személyes adatokat.
Törléshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre
vonatkozó személyes adatokat.
Adatkezelés korlátozásához való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést.
Ön írásban kérheti, hogy a személyes adatát az adatkezelő zárolja. A korlátozás addig tart, amíg az
Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok korlátozását.
Fenti jogait Ön a budaorstaxi@gmail.com címre küldött email útján gyakorolhatja.

8.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetősége

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy először vegyen fel a kapcsolatot az
adatkezelővel az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül. Amennyiben az incidens nem kerül
rendezésre, úgy a következő jogérvényesítési lehetőségei vannak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH):
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36(1)391 1400
fax: +36(1)391 1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: http://www.naih.hu
Ön jogellenes adatkezelés esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
Az Örs Taxi fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót megváltoztassa. Erre különösen
akkor kerülhet sor, ha pályázat módosul, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés
megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.
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