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Everon Adatvédelmi szabályzat 
 

Utolsó frissítés: 2020. 09. 01. 

 

A jelen Adatvédelmi szabályzatban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miként kezeljük az Ön személyes 

adatait, amikor töltési megoldásokat kínálunk elektromos járművekhez (EV) és/vagy más interakciókat 

folytatunk Önnel, az alábbiakban részletezettek szerint. 

 

1. Milyen személyes adatokat kezelünk, miért és milyen jogalapon; 

2. Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait; 

3. Mely országokba továbbíthatók az Ön személyes adatai; 

4. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait; 

5. Milyen jogokkal rendelkezik Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban; 

6. Hogyan gyakorolhatja jogait, hogyan léphet velünk kapcsolatba, és más fontos 

információk. 

 

Ha szeretne többet megtudni a sütik használatáról és a weboldal Ön általi használatával kapcsolatos 

egyéb technológiákról, kérjük, tekintse meg Süti szabályzatunkat. 

 

A jelen Adatvédelmi szabályzatot az Everon, ahol az Everon B.V. a személyes adatok adatkezelője, 

kivéve, ha az Ön Everon vállalattal folytatott ügyleteiben másként szerepel. 

  

1. Milyen személyes adatokat kezelünk, miért és milyen jogalapon 

 

1.1. EV töltési megoldásainkkal kapcsolatos adatkezelés 

 

Fiókkezelés – Amikor fiókot hoz létre nálunk, Ön által nekünk megadott személyes adatokat 

felhasználjuk a fiókja beállításához és fenntartásához; ez az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez 

szükséges. Ha úgy döntött, hogy GPS-helyzetét láthatóvá teszi a térképen, akkor ezeket a személyes 

adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. 

 

Töltés egy nyilvános töltőállomáson Everon töltőkártya használatával – Ha platformunkon 

engedélyezte a barangolást (= szolgáltatás, ahol egy Everon töltőkártyával töltheti járművét az 

Everon hálózathoz csatlakoztatott nyilvános töltőállomásokon), a következő személyes adatokat 

kezeljük: 

o Egyedi töltőkártyaszám; 

o Egyedi töltőállomás-szám; 

o A töltési munkamenet részletei; és 

o A töltőállomás helye, ahol a töltés történt. 

 

Ez az adatkezelési tevékenység az Önnel kötött szerződésünk teljesítéséhez szükséges. 

 

Töltés a saját töltőállomásán – Amennyiben regisztrálja töltőállomását platformunkon, a következő 

személyes adatokat fogjuk kezelni erre a célra: 

o Egyedi töltőkártyaszám; 

https://everon.io/en/cookie-policy
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o Egyedi töltőállomás-szám; 

o A töltési munkamenet részletei; 

o A töltőállomása helye; 

o A töltőállomása és a töltési munkamenetek szervizadatait tartalmazó naplófájlok; és 

o A platformunkon Ön által regisztrált személyes adatok. 

 

Ez az adatkezelési tevékenység az Önnel kötött szerződésünk teljesítéséhez szükséges. 

 

Ha a töltőállomás nincs csatlakoztatva, nem kezelünk személyes adatokat. 

 

Töltőállomáson történő töltés egy másik személy által biztosított Everon töltőkártyával – 

Munkáltatója, (munkáltatójának) lízingbeadója, üzleti partnere, bérbeadója, parkolási létesítménye 

vagy más vállalat/magánszemély („Kártyatulajdonos”) az Ön rendelkezésére bocsáthatott egy Everon 

töltőkártyát abból a célból, hogy Ön az ő töltőállomásukon és/vagy az Everon hálózathoz 

csatlakoztatott bármely töltőállomáson is fel tudja tölteni járművét. Ebből a célból a következő 

személyes adatokat kezeljük: 

o Egyedi töltőkártyaszám; 

o Egyedi töltőállomás-szám; 

o A töltési munkamenet részletei; 

o A töltőállomás helye, ahol a töltés történt; 

o Az Ön neve, ha a Kártyatulajdonos regisztrálta azt; és 

o Az Ön banki adatai, ha a Kártyatulajdonos regisztrálta azokat, hogy kiszámlázhassa Önnek 

a töltési munkamenetet (ha így állapodtak meg a Kártyatulajdonossal). 

 

Ez az adatkezelési tevékenység olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik 

szerződő fél (az Ön által a Kártyatulajdonossal kötött szerződés). 

 

Töltés töltőállomáson egy másik eMSP töltőkártyájával – Ha Ön egy másik eMobility szolgáltató 

(„eMSP”) töltőkártyájával rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy egy töltőállomáson töltse járművét, 

akkor a következő adatokat kezeljük: 

o Hitelesítési szám; 

o Egyedi töltőkártyaszám; 

o A töltési munkamenet részletei; 

o A töltőállomás helye, ahol a töltés történt; 

o Az eMSP neve; és 

o Tranzakció száma. 

 

Ez az adatkezelési tevékenység olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik 

szerződő fél (az Ön által az eMSP-vel kötött szerződés). Az eMSP-nek saját céljai vannak az Ön 

személyes adatainak kezelésére vonatkozóan; kérjük, vegye fel velük a kapcsolatot, ha többet 

szeretne megtudni. 

 

Töltés egy töltőállomáson eseti fizetéssel – Ha Ön a töltőállomásain biztosított eseti fizetést 

használja, a következő személyes adatokat kezeljük: 

o A töltési munkamenet részletei; 

o A töltőállomás helye, ahol a töltés történt; 
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o Tranzakció száma; és 

o A fizetés megerősítése és semmi több; az Ön bankszámlaadatait a fizetési szolgáltató kezeli 

(ha többet szeretne megtudni erről az adatkezelésről, kérjük, olvassa el az ő adatvédelmi 

szabályzatukat). 

 

Ez az adatkezelési tevékenység az Önnel kötött szerződésünk teljesítéséhez szükséges. 

 

Ha egy töltőállomáson egy másik eMSP eseti fizetési szolgáltatását használja, akkor a következő 

személyes adatokat kezeljük: 

o Hitelesítési szám; 

o A töltési munkamenet részletei; 

o A töltőállomás helye, ahol a töltés történt; 

o Az eMSP neve; és 

o Tranzakció száma. 

 

Ez az adatkezelési tevékenység olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik 

szerződő fél (az Ön által az eMSP-vel kötött szerződés). 

 

Everon ajánlatok – Ha Ön vagy valamelyik üzleti partnerünk megadja nekünk az Ön személyes 

adatait (webhelyen, e-mailben, telefonon, személyesen vagy más módon), mivel Ön érdeklődik 

termékeink és/vagy szolgáltatásaink iránt, kérelmét tároljuk és az említett személyes adatokat 

felhasználjuk az Ön megkeresésére, hogy az Ön érdeklődési körébe tartozó termékekre és/vagy 

szolgáltatásokra árajánlatot adhassunk Önnek. 

Ezen adatkezelési tevékenység jogalapja az, hogy az Ön kérésére lépéseket teszünk a szerződés 

megkötése érdekében; illetve az Ön hozzájárulása. 

Ezeket az adatokat átadhatjuk egy üzleti partnerünknek, ha úgy ítéljük meg, hogy ez a partner jobb 

szolgáltatást tud nyújtani Önnek; ebben az esetben az Ön személyes adatainak kezelése ezen üzleti 

partner adatvédelmi szabályzata szerint történik. 

 

Az Ön töltőállomásának és/vagy töltőkártyájának regisztrálása – A regisztráció azért szükséges, 

hogy biztosíthassuk Önnek a megállapodás szerinti töltéskezelési szolgáltatás(oka)t. Az e célból 

általunk kezelt személyes adatok: 

o Egyedi töltőkártyaszám; 

o Egyedi töltőállomás-szám; 

o A töltőállomása helye; 

o A töltőállomása szervizadatait tartalmazó naplófájlok, valamint – barangolás esetén – az Ön 

töltőállomását használó EV sofőrök töltési munkamenetei; és 

o A platformunkon Ön által regisztrált személyes adatok. 

 

Ez az adatkezelési tevékenység az Önnel kötött szerződésünk teljesítéséhez szükséges. 

 

Szavatosság és karbantartási szolgáltatások – A következő személyes adatokat használjuk fel 

bármilyen szavatosság és/vagy karbantartási szolgáltatás nyújtására: 

o Egyedi töltőkártyaszám; 

o A nevünkben Önnek szolgáltatást nyújtó valamelyik független szolgáltató partnerünk által 

nekünk átadott beüzemelési jelentések; 
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o A töltőállomása helye; 

o A töltőállomása szervizadatait tartalmazó naplófájlok, valamint – barangolás esetén – az Ön 

töltőállomását használó EV sofőrök töltési munkamenetei; és 

o Az Ön által bármilyen módon megadott személyes adatok, például ha felhív bennünket vagy 

e-mailt küld nekünk. 

 

Független szervizpartnerek hálózatát használjuk, így kérését továbbíthatjuk az illetékes 

szervizpartnernek. 

 

Ezenkívül a töltőállomása számát felhasználjuk arra, hogy rendszeres firmware frissítéseket küldjünk 

Önnek a töltőállomás biztonságának megőrzése érdekében. 

 

Ez az adatkezelési tevékenység az Önnel kötött szerződésünk teljesítéséhez szükséges. 

 

1.2. A velünk folytatott egyéb általános interakciókhoz kapcsolódó adatkezelés 

 

Számlázás és adminisztráció – Minden díjköteles szolgáltatás esetén az Ön által megadott 

személyes adatokat felhasználjuk az Önnek történő számlázáshoz. Ezeket a személyes adatokat a 

naprakész adminisztráció fenntartása érdekében is felhasználjuk. Ez az adatkezelési tevékenység 

szükséges az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez (számlázás) és egy jogi kötelezettség teljesítéséhez 

(adminisztráció fenntartása). 

 

Kapcsolattartás Önnel – Amikor kapcsolatba lép velünk, pl. a weboldalunkon található 

kapcsolatfelvételi űrlapok egyikén keresztül, ha telefonon hív minket támogatásért, mi kapcsolatba 

lépünk Önnel, pl. hogy tájékoztassuk Önt bizonyos frissítésekről, vagy ha folyamatos üzleti 

kapcsolatban állunk egymással, akkor személyes adatait felhasználjuk a folyamatban lévő üzleti 

tevékenységeinkhez, és hogy megválaszoljuk kéréseit, pl. támogatást nyújtsunk Önnek. Ezen 

adatkezelési tevékenység jogalapja az, hogy vagy szerződést kötöttünk Önnel, vagy a szerződés 

megkötése előtt az Ön kérésére lépéseket teszünk. 

Átvilágítás, ajánlataink biztonsága és a csalások megelőzése – Mivel arra törekszünk, hogy a 

legbiztonságosabb termékeket és szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek, és mivel gondoskodni akarunk 

munkatársaink és üzleti tevékenységünk biztonságáról, jogos érdekünk fűződik az Ön személyes 

adatainak felhasználásához az átvilágítási vizsgálatok lefolytatása, ajánlataink biztonságának 

fenntartása és a csalások megelőzése érdekében. 

 

Jogi célok – Időnként az Ön személyes adatait fel kell használnunk az igények kezeléséhez, a 

vonatkozó jogszabályoknak való megfeleléshez vagy a bűnüldöző szervek kéréseinek teljesítéséhez. 

Ez az adatkezelési tevékenység a mi jogos érdekünket, vagy valamely jogi kötelezettség teljesítését 

szolgálja. 

 

Marketing és promóciók – Ha hozzájárult ahhoz, hogy értesítéseket kapjon tőlünk, vagy ha Ön Everon 

partner vagy ügyfél, felvehetjük Önnel a kapcsolatot a saját hasonló termékeink és/vagy 

szolgáltatásaink promóciója érdekében, hogy meghívjuk olyan eseményekre, amelyeket szervezünk, és 

hogy tájékoztassuk a legfrissebb hírekről és frissítésekről. Ezen adatkezelési tevékenység jogalapja 

vagy az Ön hozzájárulása, vagy a mi jogos érdekünk. Egyszerűen leiratkozhat erről a szolgáltatásról, 
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ha rákattint a promóciós e-mailjeinkben található leiratkozás gombra, vagy kapcsolatba lép velünk az 

dataprivacy@everon.io címen.  

 

Online felmérések – Időnként megkérhetjük, hogy vegyen részt egy felmérésben, amely lehetővé teszi 

számunkra, hogy javítsuk kínálatunkat. Ebben az esetben az Ön által megadott adatokat kizárólag 

erre a célra használjuk fel, és ezeket megoszthatjuk a felmérést végző partnerünkkel is ugyanebből a 

célból. 

 

Minőségfejlesztés – A csatlakoztatott töltőállomások naplófájljai értékes információkat tartalmaznak, 

amelyek alapján javíthatjuk kínálatunk minőségét. Az említett naplófájlokban található információkat 

erre a célra használjuk fel. Az ebből a célból kezelt személyes adatok az olyan töltőállomások 

szervizadatai, amelyek a platformunkhoz csatlakoznak, valamint az Everon hálózaton belüli ilyen 

töltőállomásokat használó EV sofőrök töltési munkamenetei. Ezen adatkezelési tevékenység jogalapja 

az, hogy ez jogos érdekünkben áll, mivel célunk ajánlataink folyamatos fejlesztése, és ennyiben 

rendkívül fontos számunkra, hogy lehetőséget kapjunk ezen statisztikai adatok felhasználására. 

 

Munkaerő-felvétel és beléptetés – Ha jelentkezik valamely pozíciónkra, személyes adatait annak 

megítélése érdekében kezeljük, hogy Ön alkalmas-e az adott pozíció betöltésére. Ezen adatkezelési 

tevékenység jogalapja az, hogy ez jogos érdekünkben áll, mivel fel kell mérnünk, hogy Ön miként 

segíthet nekünk felgyorsítani a zéró kibocsátású jövőre való áttérést. Az e célból általunk kezelt 

személyes adatok: 

o Háttérellenőrzési információk hatóságoktól; 

o Karakter- és/vagy teljesítményinformációk referenciaszemélyektől; 

o Foglalkoztatást megelőző értékelési információk értékelési szolgáltatóktól; 

o Személyes adatok az Ön közösségi média fiókja(i) nyilvános részéből vagy más nyilvános 

információk Önről; és 

o Az Ön által nekünk megadott személyes adatok. 

 

Az Önre vonatkozó személyes adatokat csak akkor használjuk fel, ha az szükséges és releváns az Ön 

által megpályázott pozíció szempontjából. 

 

A jelentkezési folyamat során megkérdezzük, hogy felvehetjük-e Önnel a kapcsolatot bármely olyan 

jövőbeni álláslehetőség esetén, amelyre Ön alkalmas lehet, és így személyes adatait egy évig 

megőrizhetjük-e. Ön hozzájárulását bármikor megtagadhatja és/vagy visszavonhatja. 

 

Abban az esetben, ha pályázata sikeres, jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy továbbra is kezeljük az 

Ön személyes adatait annak érdekében, hogy ajánlatot tehessünk Önnek, és amennyiben elfogadja, 

munkaviszonyt létesítsünk Önnel, és üdvözöljük Önt a fedélzeten. 

  

Everon Akadémia - Az Everon Akadémia csak meghívásos hozzáféréssel rendelkezik. Azonban az 

első bejelentkezéskor kérjük az Ön beleegyezését, hogy megossza velünk cégnevét és országát a fiók 

aktiválásának befejezése érdekében. Szükségünk van ezekre az információkra: (i) annak igazolására, 

hogy Ön az Everon már meglévő ügyfele vagy partnere, (ii) releváns képzési információkat 

szolgáltassunk Önnek az Ön tartózkodási helye, időzónája és / vagy nyelve alapján, és (iii) elküldjük 

a szükséges információk a kapott képzési szolgáltatásokról. Az aktiválás után kérjük (i) elérhetőségeit, 

beleértve az utónév vezetéknevét és az üzleti e-mailt, valamint az Ön által választott jelszót az Everon 
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Academy eléréséhez. Opcionálisan további információkat oszthat meg velünk a Saját információ 

oldalon, hogy segítsen javítani felhasználói élményét az Everon Akadémián: Saját életrajz, Profilkép, 

Időzóna, Nyelv és Munkakör. Az Everon Academy használatakor a tanuláskezelő rendszer (LMS) 

automatikusan adatokat generál, amelyek nyomon követik interakcióit, előrehaladását és eredményeit 

azokban a tanulási objektumokban, amelyekben részt vesz. 

 

2. Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait? 

 

Az Everon egy globális szinten működő vállalat, és jogos érdekünk fűződik a személyes adatok 

csoportvállalatokkal való megosztásához, például olyan csoportvállalattal való megosztáshoz, amely 

szolgáltatást nyújt egy másik csoportvállalatnak. 

 

Megbízható szolgáltatókat is igénybe veszünk bizonyos szolgáltatások nekünk történő nyújtására az 

Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban. Például személyes adatokat tárolunk külső 

tárhelyszolgáltatónál, és fizetési szolgáltatót veszünk igénybe az eseti fizetések megkönnyítésére. 

 

Ezenkívül megoszthatjuk az Ön személyes adatait üzleti partnereinkkel, például az eMSP-vel, ha Ön 

az eMSP töltőkártyájával tölti járművét egy töltőállomáson, a szervizeseményeket kezelő támogató 

szolgáltatóval, vagy egy viszonteladóval annak érdekében, hogy a termékeinkkel kapcsolatos 

információkra vonatkozó kérését utánkövessük. 

 

Végül, amennyiben jogszabály, rendelkezés vagy bírósági végzés előírja számunkra, az Ön személyes 

adatait közölhetjük az adott jogszabálynak, rendelkezésnek vagy bírósági végzésnek megfelelően. 

  

3. Nemzetközi adattovábbítások 

 

Személyes adatait továbbíthatjuk az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívül 

található csoportvállalatnak vagy harmadik félnek. Ha ez az ország az Európai Bizottság szerint nem 

biztosít megfelelő szintű védelmet a hazai jogszabályai alapján, akkor mi biztosítjuk ezt a megfelelő 

szintű védelmet azáltal, hogy az Európai Bizottság által elfogadott Általános adatvédelmi feltételek 

révén további megfelelő biztosítékokban állapodunk meg az adott csoportvállalattal vagy harmadik 

féllel. 

 

Azon országok listája, amelyek az Európai Bizottság szerint megfelelő szintű védelmet biztosítottak, 

megtalálhatók az Európai Bizottság weboldalán. 

 

Másik lehetőségként kifejezett hozzájárulását kérhetjük a javasolt adattovábbításhoz. A Standard 

adatvédelmi feltételek egy példányát elkérheti, ha e-mailt küld nekünk (a részleteket lásd alább), és 

megindokolja kérését. 

  

4. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait? 

 

Ahol lehetséges, meghatározott megőrzési időszakokat határoztunk meg személyes adatai 

megőrzésére. Ezeket a konkrét megőrzési időszakokat az alábbiakban ismertetjük, vagy közölni 

fogjuk Önnel, amikor vagy mielőtt személyes adatainak kezelését megkezdjük. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
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Amennyiben nem lehetséges meghatározott megőrzési időszakok használata, az alábbiakban 

megadtuk a megőrzési időszakok meghatározásához használt kritériumokat. 

 

Meghatározott megőrzési időszakok 

 

Számlázás és adminisztráció minden ajánlatunknál – 7 évig megőrizzük az Ön olyan személyes 

adatait, amelyek megőrzését a jogszabályok előírják az adminisztráció fenntartása érdekében, illetve 

hosszabb ideig, ha azt a helyi jogszabályok előírják. 

 

Marketing és promóciók – Személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg fel van iratkozva, vagy 

amíg meg nem szüntetjük hírlevél szolgáltatásunkat, attól függően, hogy melyik következik be 

hamarabb. Az e-mailben található leiratkozás gombra kattintva egyszerűen leiratkozhat a hírlevélről. 

 

Munkaerő-felvétel és beléptetés – Abban az esetben, ha az álláspályázat sikeres, és üdvözölhetjük 

Önt a fedélzeten, személyes adatait személyi aktáinkban tároljuk, amelyeket az adatvédelmi 

szabályzat szerinti megőrzési időtartamokkal összhangban fogunk megőrizni. 

 

Amennyiben az álláspályázat sikertelen, személyes adatait az álláspályázati folyamat befejeződése 

után legfeljebb négy hétig őrizzük meg. 

 

Ha beleegyezik, hogy személyes adatait megőrizzük jövőbeli lehetőségek felmerülése esetére, 

személyes adatait az álláspályázati folyamat befejeződése után legfeljebb egy évig őrizzük meg. 

 

Everon Akadémia - Ha előfizetésed lejárt vagy megszűnt, deaktiváljuk a fiókodat, és adatait 

archiváljuk, és helyreállíthatók maradnak, ha előfizetését később újra aktiválni akarja. 

 

A megőrzési időszakok meghatározásának feltételei 

Minden más esetben a következő kritériumokat használjuk az alkalmazandó megőrzési időszak 

meghatározásához: 

o Az Ön alapvető jogainak és szabadságainak értékelése; 

o Az Ön személyes adatai kezelésének célja(i). Személyes adatait nem őrizzük meg az azon 

cél(ok) eléréséhez szükségesnél hosszabb ideig, amelyre gyűjtöttük; 

o A személyes adatok megőrzésére vonatkozó bármely releváns iparági gyakorlat vagy 

magatartási kódex; 

o Az Ön személyes adatainak (pontos és naprakész) megőrzésével kapcsolatos kockázat és 

költség szintje; 

o Érvényes jogalappal rendelkezünk-e arra, hogy megőrizzük az Ön személyes adatait; 

o Az Ön személyes adatai kezelésének jellege, terjedelme és összefüggése, valamint az Önnel 

való kapcsolatunk; 

o Minden egyéb vonatkozó körülmény, amely alkalmazható lehet. 

 

Személyes adatait minden esetben az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően őrizzük meg, és 

rendszeresen ellenőrizzük a tárolt személyes adatokat. 

  

5. Az Ön személyes adatai általunk történő kezelésével kapcsolatos jogai 

Vannak bizonyos törvényes jogai, amelyekről szeretnénk tájékoztatni. 
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Hozzáférés. Önnek jogában áll tájékoztatást kapni arról, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait 

vagy sem, valamint az ilyen adatkezeléssel kapcsolatos információkról. 

 

Hozzájárulás visszavonása. Ha Ön hozzájárulása alapján megadta nekünk a személyes adatait, 

jogában áll bármikor visszavonni ezt a hozzájárulást. Adott esetben visszavonhatja hozzájárulását 

úgy, hogy leiratkozik a szolgáltatásról, amelyre feliratkozott. Továbbá ezt úgy is megteheti, hogy e-

mailt küld nekünk az dataprivacy@everon.io címre. Ezután mi véglegesen eltávolítjuk személyes 

adatait az adatbázisunkból. 

 

Adathordozhatóság. Tájékoztatnunk kell Önt arról, hogy joga van személyes adatait tőlünk 

megkapni, hogy ezeket a személyes adatokat átadhassa egy másik szolgáltatónak. 

 

Panasz benyújtása. Önnek jogában áll panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, különösen a 

lakóhelye szerinti országban, a személyes adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban. A 

felügyeleti hatóságok teljes listáját itt találja. 

 

Helyesbítés. Ön jogosult arra, hogy személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük 

vagy kiegészítsük. Ha fiókot hozott létre nálunk, lehetősége nyílhat saját maga helyesbíteni vagy 

kitölteni személyes adatait. 

 

Az adatkezelés korlátozása. Önnek jogában áll kérelmezni, hogy meghatározott okokból korlátozzuk 

személyes adatainak kezelését. Ezek a következők: (1) annak ideje, hogy kérelme alapján 

ellenőrizzük személyes adatainak pontosságát; (2) jogellenes adatkezelés esetén törlés helyett Ön a 

felhasználás korlátozását kéri; (3) nekünk már nincs szükségünk személyes adataira, azonban Önnek 

jogi eljárásokban szüksége van ezekre a személyes adatokra; vagy (4) ellenőrizzük, hogy jogos 

indokaink felülírják-e az Ön adatkezeléssel szembeni tiltakozását. 

 

Elfeledtetéshez való jog. Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük személyes 

adatait. Ez a jog bizonyos indokra korlátozódik, például ha Ön visszavonta hozzájárulását, vagy ha 

tiltakozik és nekünk nincs ezt felülíró jogos indokunk az adatkezelés fenntartására. Ha rendelkezik 

nálunk fiókkal, bizonyos esetekben lehetősége van arra, hogy saját maga törölje a fiókját, amely 

esetben az összes személyes adata véglegesen törlésre kerül. 

 

Tiltakozáshoz való jog. Önnek bármikor jogában áll tiltakozni személyes adatainak általunk történő 

kezelése ellen, ha az ilyen adatkezelés (1) jogos érdekünk alapján történik (beleértve azt is, hogy 

Önről profilt készítünk az Ön hozzájárulása alapján); (2) közvetlen marketing célokból történik; vagy 

(3) közérdekből végzett feladat teljesítéséhez vagy valamely ránk ruházott hivatalos jogkör 

gyakorlásához szükséges. Személyes adatainak kezelését a tiltakozása alapján megszüntetjük, kivéve, 

ha bizonyítjuk, hogy az Ön érdekeit, jogait és szabadságait felülíró kényszerítő erejű jogos indokaink 

állnak fenn. 

  

6. Jogainak gyakorlása, kapcsolatfelvétel és egyéb fontos információk 

 

Ha gyakorolni szeretné jogait, vagy kérdése van a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, 

kérjük, lépjen kapcsolatba velünk e-mailben, vagy küldjön nekünk postai levelet az alábbi címre: 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
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Everon B.V. 

Attn.: Data Protection office (Adatvédelmi iroda) 

Kabelweg 47 

1014 BA Amsterdam 

e-mail: dataprivacy@everon.io 

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy jogai gyakorlása során megkérhetjük, hogy töltsön ki egy kérelmező 

űrlapot. Ezt követően tájékoztatjuk Önt a kérése intézésének folyamatáról. 

 

A jelen Adatvédelmi szabályzat módosításai 

Abban az esetben, ha módosítjuk a jelen Adatvédelmi szabályzatot, közzétesszük azt a 

weboldalunkon módosított közzétételi dátummal, és adott esetben és lehetőség szerint értesítjük Önt a 

módosított szabályzatról a fiókján keresztül. 

 

Egyéb Everon adatvédelmi szabályzatok 

A jelen Adatvédelmi szabályzaton kívül olyan konkrét promócióink, kampányaink, szolgáltatásaink 

és/vagy adatvédelmi folyamataink is lehetnek, amelyek esetében más adatvédelmi szabályzatok 

válthatják fel vagy egészíthetik ki a jelen szabályzatot. Ilyen esetben értesítjük Önt, és elérhetővé 

tesszük az Ön számára a vonatkozó adatvédelmi szabályzatot. 

 

https://share.hsforms.com/1WpHaDywoQ7OT6CMFwlBb-Q2coi6

