TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK JOGI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE
JOGCÍMEN ALAPULÓ KEZELÉSE ESETÉN

A cégek a természetes személy ügyfelek szerződésben szereplő adatait papír- és elektronikus formában is nyilvántartják (ügyfélnyilvántartás).
Az ügyfélkapcsolat során az adatkezelésnek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
a) a cég az adatokat közvetlenül az érintettektől veszik fel,
b) az adatkezelés célját az érintett ismeri,
c) a kezelendő adatok, a felhasználás célja és az adatkezelés időtartama (adattörlés időpontja) előre meghatározott,
d) az adatok nem kerülnek ki a cég kezeléséből, illetve az adattovábbítás ténye, címzettje
és az adatfeldolgozó igénybevétele ismert az érintett előtt,
e) a cég az érintettet minderről megfelelően tájékoztatja és ezt az érintett aláírásával a szerződésben meghatározottak szerinti adatkezeléshez a hozzájárulását megadja.
Az adatok nyilvántartásának jogcíme a Magyar Állatorvosi Kamara szabályzata az ebek
veszettség elleni védőoltásáról.
Az ebek veszettség elleni oltásával kapcsolatban az adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:
a) eb neve, születési ideje, neme, színe, fajtája,
b) eb tulajdonos neve, címe, telefonszáma,
c) oltás típusa, időpontja.
A fenti adatok a kizárólag a kizárólag Magyar Állatorvosi Kamara szabályzata az ebek
veszettség elleni védőoltásával összefüggő jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez használhatók fel.
A Társaság (mint adatkezelő):
A Társaság neve: REMETEVET Kft.
A Társaság székhelye: 1028 Budapest, Máriaremetei út 61.
A Társaság postacíme: 1028 Budapest, Máriaremetei út 61.
Telefonszáma: +36/1-3977-177
E-mail címe: . info@remetevet.hu
Honlapcím: remetevet.hu
Az adatkezelés célja: az ebek veszettség elleni védőoltása
Amennyiben az érintett az adatkezelés időtartama alatt az adatainak változását bejelenti vagy
az adatok megváltozását a cég alkalmazottja észleli, az adatokat haladéktalanul módosítani kell,
illetve azokat a változásnak megfelelően ki kell egészíteni. A nyilvántartásban a korábbi, illetve
az új adatokat egyaránt szerepeltetni kell úgy, hogy egyértelműen megállapítható legyen az
adatok módosítás előtti, illetve utáni állapota.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.)
Tájékoztató módosítása
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket
megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a
http://remetevet.hu/adatkezeles.php weboldalon történik.
Dátum: 2018. szeptember 23.

