
 

 

        Érintetti jogokra vonatkozó részletes tájékoztató 

 

1. Hozzáféréshez való jog 

Ön tájékoztatást kérhet a Kostyalik 2004 Kft.-től arra vonatkozóan, hogy 

a       

Kostyalik 2004 Kft. kezeli-e a személyes adatait.                                

Ha a Kostyalik 2004 Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a         

következő információkhoz hozzáférni:                                             

- az adatkezelés céljai; 

- az érintett személyes adatok kategóriái; 

- a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; 

- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam 

meg- 

határozásának szempontjai; 

- az Ön személyes adatok törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való 

joga, 

valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; 

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz 

benyújtásának joga; illetve 

- ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, akkor a forrásukra vonatkozó 

minden 

elérhető információt. 

A Kostyalik 2004 Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön 

rendelkezésére   

bocsátja a hozzáféréshez való joga gyakorlása esetén.                            

 

2. Helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult a Kostyalik 2004 Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem 

nélkül  

helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön 

hiányos    

személyes adatait.                                                               

 

3. Törléshez való jog 

A Kostyalik 2004 Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli 

az Ön   

személyes adatait, kivéve ha az adatkezelés a személyes adatok kezelését 

előíró, 

jogi kötelezettség teljesítése érdekében illetőleg jogi igények                  

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.               

Egyéb esetekben a Kostyalik 2004 Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli 

az Ön  

személyes adatait, ha nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, 

amely  

célból gyűjtötte vagy kezelte, a személyes adatait jogellenesen kezelte 

vagy     

jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.         

 

4. Adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön kérheti a Kostyalik 2004 Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az          

adatkezelés korlátozása esetén a Kostyalik 2004 Kft. a személyes adatok 

tárolása 

kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények 

előterjesztéséhez,     

érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme 

érdekében     



vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből 

kezelheti.   

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) vitatja a         

személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a 

személyes     

adatok törlését ellenzi, (iii) a Kostyalik 2004 Kft.-nek a személyes 

adatokra az 

adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények 

előterjesztéséhez,  

érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.        

A Kostyalik 2004 Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról 

tájékoztatja    

Önt a feloldást megelőzően.                                                      
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5. Adathordozhatósághoz való jog 

Ön kérheti, hogy a Kostyalik 2004 Kft. rendelkezésére bocsátott személyes        

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában 

megkapja, ha  

a személyes adatok kezelés szerződés teljesítésén alapul és az 

adatkezelés       

automatizált módon történik.                                                     

 

6. Jogok gyakorlása 

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi módokon tudja 

gyakorolni: 

- személyesen felveszi a kapcsolatot a munkáltató jogkört gyakorló 

vezetővel (); 

- e-mailt küld a  e-mail címre; 

- telefonon felveszi a kapcsolatot a  telefonszámon. 
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jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.         

 

4. Adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön kérheti a Kostyalik 2004 Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az          

adatkezelés korlátozása esetén a Kostyalik 2004 Kft. a személyes adatok 

tárolása 

kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények 

előterjesztéséhez,     

érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme 

érdekében     



vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből 

kezelheti.   

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) vitatja a         

személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a 

személyes     

adatok törlését ellenzi, (iii) a Kostyalik 2004 Kft.-nek a személyes 

adatokra az 

adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények 

előterjesztéséhez,  

érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.        

A Kostyalik 2004 Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról 

tájékoztatja    

Önt a feloldást megelőzően.                                                      
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5. Adathordozhatósághoz való jog 

Ön kérheti, hogy a Kostyalik 2004 Kft. rendelkezésére bocsátott személyes        

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában 

megkapja, ha  

a személyes adatok kezelés szerződés teljesítésén alapul és az 

adatkezelés       

automatizált módon történik.                                                     

 

6. Jogok gyakorlása 

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi módokon tudja 

gyakorolni: 

- személyesen felveszi a kapcsolatot a munkáltató jogkört gyakorló 

vezetővel (); 

- e-mailt küld a  e-mail címre; 

- telefonon felveszi a kapcsolatot a  telefonszámon. 

 



 

 

        Érintetti jogokra vonatkozó részletes tájékoztató 

 

1. Hozzáféréshez való jog 

Ön tájékoztatást kérhet a Kostyalik 2004 Kft.-től arra vonatkozóan, hogy 

a       

Kostyalik 2004 Kft. kezeli-e a személyes adatait.                                

Ha a Kostyalik 2004 Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a         

következő információkhoz hozzáférni:                                             
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- a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; 
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meg- 
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joga, 

valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; 

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz 

benyújtásának joga; illetve 

- ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, akkor a forrásukra vonatkozó 

minden 

elérhető információt. 

A Kostyalik 2004 Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön 
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        Érintetti jogokra vonatkozó részletes tájékoztató 

 

1. Hozzáféréshez való jog 

Ön tájékoztatást kérhet a Kostyalik 2004 Kft.-től arra vonatkozóan, hogy 

a       

Kostyalik 2004 Kft. kezeli-e a személyes adatait.                                

Ha a Kostyalik 2004 Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a         

következő információkhoz hozzáférni:                                             

- az adatkezelés céljai; 

- az érintett személyes adatok kategóriái; 

- a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; 

- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam 

meg- 

határozásának szempontjai; 

- az Ön személyes adatok törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való 

joga, 

valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; 

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz 

benyújtásának joga; illetve 

- ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, akkor a forrásukra vonatkozó 

minden 

elérhető információt. 

A Kostyalik 2004 Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön 

rendelkezésére   

bocsátja a hozzáféréshez való joga gyakorlása esetén.                            

 

2. Helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult a Kostyalik 2004 Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem 

nélkül  

helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön 

hiányos    

személyes adatait.                                                               

 

3. Törléshez való jog 

A Kostyalik 2004 Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli 

az Ön   

személyes adatait, kivéve ha az adatkezelés a személyes adatok kezelését 

előíró, 

jogi kötelezettség teljesítése érdekében illetőleg jogi igények                  

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.               

Egyéb esetekben a Kostyalik 2004 Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli 

az Ön  

személyes adatait, ha nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, 

amely  

célból gyűjtötte vagy kezelte, a személyes adatait jogellenesen kezelte 

vagy     

jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.         

 

4. Adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön kérheti a Kostyalik 2004 Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az          

adatkezelés korlátozása esetén a Kostyalik 2004 Kft. a személyes adatok 

tárolása 

kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények 

előterjesztéséhez,     

érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme 

érdekében     



vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből 

kezelheti.   

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) vitatja a         

személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a 

személyes     

adatok törlését ellenzi, (iii) a Kostyalik 2004 Kft.-nek a személyes 

adatokra az 

adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények 

előterjesztéséhez,  

érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.        

A Kostyalik 2004 Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról 

tájékoztatja    

Önt a feloldást megelőzően.                                                      
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5. Adathordozhatósághoz való jog 

Ön kérheti, hogy a Kostyalik 2004 Kft. rendelkezésére bocsátott személyes        

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában 

megkapja, ha  

a személyes adatok kezelés szerződés teljesítésén alapul és az 

adatkezelés       

automatizált módon történik.                                                     
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amely  

célból gyűjtötte vagy kezelte, a személyes adatait jogellenesen kezelte 

vagy     

jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.         

 

4. Adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön kérheti a Kostyalik 2004 Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az          

adatkezelés korlátozása esetén a Kostyalik 2004 Kft. a személyes adatok 

tárolása 

kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények 

előterjesztéséhez,     
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vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből 

kezelheti.   

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) vitatja a         

személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a 

személyes     

adatok törlését ellenzi, (iii) a Kostyalik 2004 Kft.-nek a személyes 
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adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények 

előterjesztéséhez,  

érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.        

A Kostyalik 2004 Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról 

tájékoztatja    
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5. Adathordozhatósághoz való jog 

Ön kérheti, hogy a Kostyalik 2004 Kft. rendelkezésére bocsátott személyes        

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában 

megkapja, ha  

a személyes adatok kezelés szerződés teljesítésén alapul és az 

adatkezelés       

automatizált módon történik.                                                     

 

6. Jogok gyakorlása 

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi módokon tudja 

gyakorolni: 

- személyesen felveszi a kapcsolatot a munkáltató jogkört gyakorló 

vezetővel (); 

- e-mailt küld a  e-mail címre; 

- telefonon felveszi a kapcsolatot a  telefonszámon. 
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        Érintetti jogokra vonatkozó részletes tájékoztató 

 

1. Hozzáféréshez való jog 

Ön tájékoztatást kérhet a Kostyalik 2004 Kft.-től arra vonatkozóan, hogy 

a       

Kostyalik 2004 Kft. kezeli-e a személyes adatait.                                

Ha a Kostyalik 2004 Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a         

következő információkhoz hozzáférni:                                             

- az adatkezelés céljai; 

- az érintett személyes adatok kategóriái; 

- a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; 

- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam 

meg- 

határozásának szempontjai; 

- az Ön személyes adatok törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való 

joga, 

valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; 

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz 

benyújtásának joga; illetve 

- ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, akkor a forrásukra vonatkozó 

minden 

elérhető információt. 

A Kostyalik 2004 Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön 

rendelkezésére   

bocsátja a hozzáféréshez való joga gyakorlása esetén.                            

 

2. Helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult a Kostyalik 2004 Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem 

nélkül  

helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön 

hiányos    

személyes adatait.                                                               

 

3. Törléshez való jog 

A Kostyalik 2004 Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli 

az Ön   

személyes adatait, kivéve ha az adatkezelés a személyes adatok kezelését 

előíró, 

jogi kötelezettség teljesítése érdekében illetőleg jogi igények                  

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.               

Egyéb esetekben a Kostyalik 2004 Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli 

az Ön  

személyes adatait, ha nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, 

amely  

célból gyűjtötte vagy kezelte, a személyes adatait jogellenesen kezelte 

vagy     

jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.         

 

4. Adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön kérheti a Kostyalik 2004 Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az          

adatkezelés korlátozása esetén a Kostyalik 2004 Kft. a személyes adatok 

tárolása 
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érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme 

érdekében     



vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből 

kezelheti.   

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) vitatja a         

személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a 

személyes     

adatok törlését ellenzi, (iii) a Kostyalik 2004 Kft.-nek a személyes 

adatokra az 

adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények 

előterjesztéséhez,  

érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.        

A Kostyalik 2004 Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról 

tájékoztatja    

Önt a feloldást megelőzően.                                                      
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az Ön   

személyes adatait, kivéve ha az adatkezelés a személyes adatok kezelését 

előíró, 

jogi kötelezettség teljesítése érdekében illetőleg jogi igények                  

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.               

Egyéb esetekben a Kostyalik 2004 Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli 

az Ön  

személyes adatait, ha nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, 

amely  

célból gyűjtötte vagy kezelte, a személyes adatait jogellenesen kezelte 

vagy     

jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.         

 

4. Adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön kérheti a Kostyalik 2004 Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az          

adatkezelés korlátozása esetén a Kostyalik 2004 Kft. a személyes adatok 

tárolása 

kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények 

előterjesztéséhez,     

érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme 

érdekében     



vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből 

kezelheti.   

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) vitatja a         

személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a 

személyes     

adatok törlését ellenzi, (iii) a Kostyalik 2004 Kft.-nek a személyes 

adatokra az 

adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények 

előterjesztéséhez,  

érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.        

A Kostyalik 2004 Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról 

tájékoztatja    

Önt a feloldást megelőzően.                                                      
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5. Adathordozhatósághoz való jog 

Ön kérheti, hogy a Kostyalik 2004 Kft. rendelkezésére bocsátott személyes        

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában 

megkapja, ha  

a személyes adatok kezelés szerződés teljesítésén alapul és az 

adatkezelés       

automatizált módon történik.                                                     

 

6. Jogok gyakorlása 

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi módokon tudja 

gyakorolni: 

- személyesen felveszi a kapcsolatot a munkáltató jogkört gyakorló 

vezetővel (); 

- e-mailt küld a  e-mail címre; 

- telefonon felveszi a kapcsolatot a  telefonszámon. 

 



 

 

        Érintetti jogokra vonatkozó részletes tájékoztató 

 

1. Hozzáféréshez való jog 
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a       
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- ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, akkor a forrásukra vonatkozó 

minden 

elérhető információt. 
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adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények 

előterjesztéséhez,  

érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.        
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5. Adathordozhatósághoz való jog 
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