
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

1. Általános információk 

A honlap tulajdonosa és működtetője a TAXENSE Consulting Korlátolt Felelősségű 

Társaság  (székhely: 1054 Budapest, Bank u. 6. III. em. 10/a), (továbbiakban a TAXENSE 

Kft.) 

Az alábbiakban az TAXENSE Kft. adatkezelési elveiről olvashat. Kérjük, gondosan olvassa 

el az alábbi elveket. A TAXENSE Kft. jogosult az Adatkezelési elvek megváltoztatására, 

aminek esetén az új Adatkezelési elveket feltölti a honlapra. A honlap használatával 

elfogadja az Adatkezelési elveket, ha ezekkel nem ért egyet, kérjük, ne használja az 

oldalt. 

A TAXENSE Kft. felelősséget vállal a weboldal látogatók személyiségi jogainak 

védelméért és a személyes adatok védelme kiemelten fontos számunkra. 

Ne feledje azonban, hogy az interneten keresztül továbbított információk biztonsága 

nem biztosítható. 

2. Értelmező fogalmak 

Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy 

– közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, 

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 

vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az 

érintettre vonatkozó következtetés; 

Különleges adat: 

1) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, 

a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 

tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 

2) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a 

bűnügyi személyes adat; 



Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 

vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – 

kezeléséhez; 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, 

és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok 

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 

adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet 

vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 

megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, 

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas 

fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele; 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé 

nem lehetséges; 

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

Adattárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 



eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az 

adatokon végzik; 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – 

beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok 

feldolgozását végzi; 

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 

közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az 

adat keletkezett; 

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi 

közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; 

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval; 

3. A NYILATKOZAT CÉLJA 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a TAXENSE Consulting Korlátolt Felelősségű 

Társaság  (Székhely: 1054 Budapest, Bank u. 6. III. em. 10/a, Cégjegyzékszám: 01-09-

931490 Adószám: 11718189-2-41) által a www.taxense.hu és a www.taxense.eu 

internetes oldalon (továbbiakban: weboldal) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési 

elveket rögzítse. 

4. Adatkezelő megnevezése 

Név: TAXENSE Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság  

Székhely: 1054 Budapest, Bank u. 6. III. em. 10/a 

Telefonszám: +36 1 780 5486 

E-mail-cím: office@taxense.hu 

Adatkezelési nyilvántartási szám: folyamatban 

 

http://www.taxense.hu/


5. A kezelt személyes adatok köre 

5.1. A felhasználói fiók létrehozása előtt a felhasználó a következő személyes adatait 

köteles megadni: 

1) Név 

2) Telefonszám 

3) E-mail-cím 

5.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó 

bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során 

generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok 

automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a 

rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, 

illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói 

adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem 

kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. 

6. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja 

6.1. Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó 

önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(Infotv.) 5. § (1) a) pontja alapján. 

6.2. Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló 

szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes 

személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének 

időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. 

6.3. A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes 

adatok kezelésének célja a Weboldalakon keresztül biztosított szolgáltatások 

nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek, blog  bejegyzések, kedvezményes ajánlatok 

küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való 

kapcsolattartás és számlák kiállítása. 



6.4. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai 

rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. 

6.5. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő 

célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok 

számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a 

felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

6.6. A TAXENSE Kft. gyűjt statisztikai célra személyes azonosításra nem alkalmas 

információkat is. Ezek a célok: pl. a weboldal látogatók számának követése, hány 

felhasználó töltötte le a weboldal egyes oldalait, valamint a látogatóink internet 

szolgáltatóinak domain nevét. Ezeket a statisztikai információkat arra használjuk, 

hogy megértsük, hogyan használják látogatóink weboldalainkat, ezáltal javítva 

szolgáltatásainkat. Ebben a folyamatban személyes adatokat nem osztunk meg. 

7. Az adatkezelés időtartama 

7.1. A regisztráció és a Weboldalak szolgáltatásainak használata során megadott 

személyes adatok kezelése a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés 

megszüntetéséig tart. 

7.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) 

meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését. 

8. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása  

8.1. A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag 

törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett 

hozzájárulása alapján kerülhet sor. 

8.2. A Weboldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő 

adatfeldolgozót veheti igénybe: 

Tárhely szolgáltató: 

INX GROUP Kft. 

9. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek 

9.1. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, 

azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, 



hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem 

benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért 

tájékoztatást. 

9.2. A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni. 

9.3. A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a 

jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat 

Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. 

9.4. Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül 

gyakorolhatja: 

Cím: TAXENSE Kft, 1054 Budapest, Bank u. 6. III. em. 10/a 

Email: office@taxense.hu 

9.5. A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült 

panasza esetén. 

10. Hírlevelek 

10.1.  A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot 

(hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett 

hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A 

felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link 

segítségével. 

 

11. Felelősség 

11.1. A weboldal használatából eredő kockázatot a felhasználó viseli. Az információk 

technikai pontatlanságokat vagy nyomdai hibákat is tartalmazhatnak. A TAXENSE Kft. 

fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül kiegészítse, 

törölje vagy módosítsa a weboldalon található információkat. 



11.2. A TAXENSE Kft nem vállal garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan a weboldalon 

található információknak vagy tartalomnak bármilyen konkrét célra való 

alkalmazhatóságáért, valamint megfelelőségéért, továbbá használatáért. 

11.3. A TAXENSE Kft nem vállal felelősséget bármilyen fajta, a weboldalon megjelenő 

információval vagy tartalommal okozott károkért, beleértve, de nem kizárólagosan, a 

közvetlen, közvetett, következményekből eredő vagy előre nem látható károkat. 

Jelen felelősséget kizáró, illetve korlátozó rendelkezés nem érinti a szándékosan 

okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító 

szerződésszegésért való felelősséget. 

11.4. A TAXENSE Kft. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a weboldal 

létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő 

működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – 

akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, 

eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott vírusból, 

vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében 

keletkeztek. 

12. Biztonság 

12.1. A TAXENSE Kft. szabványnak megfelelő tűzfallal és jelszó védelemmel ellátott 

biztonsági adathálózatot működtet. A biztonsági intézkedései segítségével mindent 

megtesz azért, hogy az ellenőrzése alatt álló felhasználói adatok elvesztését, 

helytelen használatát, ill. megváltoztatását kiküszöbölje. A lent kiemelt esetektől 

eltekintve, kizárólag csak az arra jogosult alkalmazottaknak van hozzáférése az Ön 

által megadott információkhoz. Ezen túlmenően szigorú szabályok vonatkoznak 

azokra a TAXENSE Kft. alkalmazottakra, akiknek vagy a felhasználók információinak 

adatbázisához, vagy a szolgáltatásokat működtető szerverekhez van hozzáférésük. 

Mivel azonban nem garantálható, hogy az adatok nem tűnnek el, helytelen 

felhasználásuk, valamint megváltoztatásuk nem következik be, megteszünk minden 

erőfeszítést annak érdekében, hogy megelőzzük e szerencsétlen történéseket. 



13. Záró rendelkezések 

Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok 

biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a 

felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak 

érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és 

jogosulatlan megváltoztatását. 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett 

egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló 

tájékoztatást közzéteszi a Weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó 

a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított 

nyilatkozatban foglaltakat. 

KAPCSOLAT 

Örömmel fogadjuk Adatvédelmi Nyilatkozatunkkal kapcsolatos kérdéseit, hozzászólásait és 

kéréseit, melyeket az alábbi címre várjuk: 

TAXENSE Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhely: 1054 Budapest, Bank u. 6. III. 

em. 10/a) 

E-mail: office@taxense.hu 

Telefon: +36 1 780 5486 
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