Tisztelt Ügyfelünk!
A bersator.hu weboldalon a weboldal üzemeltetőjeként a PTM Kft. (1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3.
(MEYER & LEVINSON emelet); cégjegyzékszám: 01-09-992027; képviseli: Peter Farkas; a továbbiakban:
„PTM Kft.”) kezeli a személyes adatokat, határozza meg az adatkezelés célját és eszközeit.
Az alábbi személyes adatait kezeljük: név, telefonszám, e-mail cím. Amennyiben az ajánlatot nem
természetes személy részére kéri, úgy a nem természetes személy természetes személy
kapcsolattartójának nevét, telefonszámát, illetve e-mail címét szükséges megadni.
Az adatkezelés célja az ajánlatot kérő személy (a továbbiakban: „Ajánlatkérő”) részére a PTM Kft.
ajánlatának küldése, az Ajánlatkérő által elfogadott ajánlat alapján létrejött szerződés teljesítése,
kapcsolattartás az Ajánlatkérővel.
Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) 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 (általános
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés
teljesítéséhez szükséges.
Az adatok az Ajánlatkérő részére kiküldött ajánlat elfogadására nyitva álló határidő eltelte, de legkésőbb
60 napon belül törlésre kerülnek, amennyiben az ajánlat alapján az Ajánlatkérő és a PTM Kft. között nem
jön létre szerződés. Amennyiben az ajánlat alapján az Ajánlatkérő és a PTM Kft. között szerződés jön
létre, úgy a személyes adatokat a szerződés teljesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb a
szerződés teljesítését követő 30 napon belül töröljük.
A PTM Kft. az Ajánlatkérő által közölt személyes adatokat harmadik fél részére nem továbbítja.
A személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba, azaz az Európai Gazdasági Közösség
területén kívülre.
Saját személyes adataihoz hozzáférést kérhet a PTM Kft-től, joga van továbbá a személyes adatai
helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását kérni, továbbá tiltakozhat is az adatkezelés ellen,
és megilleti az adathordozhatóságához való jog is.
Személyes adatai törlését és az adatkezelés korlátozását az alábbi e-mail címen kérheti:
roland@bersator.hu, és ezen a címen jelezheti az adathordozhatóság iránti igényét, valamint tiltakozhat
az adatkezelés ellen. Bármilyen kérdését és üzenetét is ezen az e-mail címen várjuk, melyekre a GDPR,
illetve az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezései szerint válaszolunk.
Megilleti a jog, hogy a személyes adatai törlését kérje, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Mivel a személyes adatok megadása
önkéntes, viszont a PTM Kft. ajánlatának elküldéséhez szükségesek.

A személyes adatokkal sem automatizált döntéshozatal, sem pedig profilalkotás nem történik.
Amennyiben személyes adatai védelmével kapcsolatban panaszt kívánt benyújtani, azt megteheti a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25. Napjával lép hatályba.

