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ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
A Kevin Movers Kft. kijelenti, hogy a www.kevinmovers.hu és a www.koltozesbudapest.hu
nevű holnapok (a továbbiakban: Honlap) és a Honlapokon történő adatkezelés elvek
megfelelnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek.
1. Adatkezelés elvei
A Kevin Movers Kft. kijelenti, hogy a Megrendelők személyes adatait az Info tv. II.
fejezetében foglaltaknak megfelelően kezeli, tekintettel arra, hogy a Kevin Movers Kft. a
Megrendelő személyes adatait kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezeli.
Személyes adat fogalma: a Megrendelővel kapcsolatba hozható adat - különösen a
Megrendelő neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból
levonható, a Megrendelőre vonatkozó következtetés.
A Kevin Movers Kft. csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítja az
adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy a Megrendelőt csak az adatkezelés céljához szükséges
ideig lehessen azonosítani.
A Kevin Movers Kft. a Megrendelő személyes adatait a Megrendelővel kötött vagy kötendő
Szerződés megkötése céljából kezeli, az adatokat megfelelő védelemmel ellátott elektronikus
formában őrzi meg a Szerződés teljesítéséig. Az adatokat a Kevin Movers Kft. ügyvezetője,
tagja, alkalmazottja, és megbízottja ismerheti meg. Az adatoknak harmadik személy részére
történő átadása csak és kizárólag a Szerződésben foglalt Megrendelői kötelezettség
érvényesítése céljából kerülhet sor. Az írásbeli Szerződés megkötésekor a Megrendelő
kifejezetten nyilatkozik a jelen Adatvédelmi nyilatkozat megismeréséről és elfogadásáról.
A Megrendelő kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az
eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, a Megrendelő kérelmére
indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében a Megrendelő
hozzájárulását vélelmezni kell.
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2. Az adatbiztonság követelménye
A Kevin Movers Kft. az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az az
Info törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa a
Megrendelő magánszférájának védelmét. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi
különösen 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.
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében
megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve
ha azt az Info törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és a
Megrendelőhöz rendelhetők.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Kevin Movers Kft. további
intézkedésekkel biztosítja:
− a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
− az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
− annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat
adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy
továbbíthatják;
− annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat,
mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
− a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
− azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
A Kevin Movers Kft. az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és
alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges
adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű
védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Kevin Movers Kft.
részére.
3. Adatfeldolgozás
A Kevin Movers Kft. nem vesz igénybe további adatfeldolgozót.
4. Személyes adatok felhasználása statisztikai célra
A Kevin Movers Kft. a Megrendelő adatait statisztikai célra nem használja fel. Kizárólag a
Honlap látogatottságát méri a Megrendelők számának kezelésével.

Mailing address:
Kevin Movers Kft.
1202 Budapest
Nagykőrösi út 251.

E-mail: info@kevinmovers.com
Phone: +36 30 7021745
+36 30 693 2725
Facebook: Kevin Movers Kft

Tax number:22741042-2-43
Account number:
10700622-22792206-51100005

Copyright © 2012 Kevin Movers.

5. A Megrendelő jogai és érvényesítésük
A Megrendelő kérelmezheti a Kevin Movers Kft-nél
− tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
− személyes adatainak helyesbítését,
− személyes adatainak törlését vagy zárolását.
A Megrendelő kérelmére a Kevin Movers Kft. tájékoztatást ad a Megrendelő általa kezelt, és
feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
továbbá – a Megrendelő személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről.
A Kevin Movers Kft. az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Megrendelő
tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt
személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a
továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
A Kevin Movers Kft. a Megrendelői kérelem benyújtásától számított 30 napon belül,
közérthető formában, a Megrendelő erre irányuló kérelmére írásban tájékoztatást ad.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet a Kevin Movers Kft-hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben
költségtérítés állapítható meg.
A tájékoztatás megtagadása esetén a Kevin Movers Kft. írásban közli a Megrendelővel, hogy
a felvilágosítás megtagadására az Info törvény mely rendelkezése alapján került sor. A
felvilágosítás megtagadása esetén a Kevin Movers Kft. tájékoztatja a Megrendelőt a bírósági
jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás
lehetőségéről.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a
Kevin Movers Kft. rendelkezésére áll, úgy a személyes adatot helyesbíti.
A személyes adat törlésre kerül, ha
− kezelése jogellenes;
− a Megrendelő kéri;
− az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki;
− az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
− azt a bíróság vagy hatóság elrendelte.
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Törlés helyett a Kevin Movers Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Megrendelő ezt kéri, vagy
ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a
Megrendelő jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig
fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Megrendelőt, továbbá
mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.
6. Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye
A Megrendelővel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson alapul.
A Megrendelőt az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell
az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról, arról, ha a Megrendelő személyes adatait a Kevin Movers Kft. milyen
jogszabályi rendelkezés alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie a Megrendelő adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is.
7. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
A Megrendelő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
− ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Kevin Movers Kft-re
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Kevin Movers Kft, vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
− ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
A Kevin Movers Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Megrendelőt
írásban tájékoztatja.
Ha a Megrendelő a Kevin Movers Kft. döntésével nem ért egyet, - a döntés közlésétől, illetve
a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
8. Bírósági jogérvényesítés
A Megrendelő a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron
kívül jár el.
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9. Kártérítés és sérelemdíj
Ha a Kevin Movers Kft. a Megrendelő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, azt a jogszabályban meghatározottak
szerint megtéríti.
Ha a Kevin Movers Kft. a Megrendelő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével a Megrendelő személyiségi jogát megsérti, a Megrendelő a
Kevin Movers Kft-től sérelemdíjat követelhet.
A Kevin Movers Kft. mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj
megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Megrendelő
személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a
károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Megrendelő szándékos
vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Kelt: Budapest, 2015. február 20
Kevin Movers Kft.
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