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Különös Adatkezelési Tájékoztató személyes adatok kezeléséről 
a gnssnet.hu és sgo-penc.hu honlapokon 
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A GNSSNET.HU FELHASZNÁLÓI FIÓKKAL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES 
ADATKEZELÉS – KÜLÖNÖS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az 
Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az 
www.lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem oldalon elérhető Általános Adatkezelési 
Tájékoztató tartalmazza. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI 

Jelen adatkezelés célja: 

Az adatkezelés célja a gnssnet.hu oldal szolgáltatásának 
igénybe vétele során valamint a K-GEO Kalibráló 
Laboratórium szolgáltatásának igénybe vétele során a 
felhasználó azonosítása és a megrendelt termékek 
nyomon követése. 

AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

A jelen adatkezeléssel érintett természetes 
személyek köre: gnsssnet.hu felhasználó 

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a 
következő személyes adatokat kezeli: 

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, 
anyja neve, születési helye, számlázási cím, 
a felhasználás célja 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI 

Jelen adatkezelés jogalapja: 
Szerződés teljesítése – GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja – az adatkezelés 
szerződés teljesítéséhez szükséges. 

Az adatkezelést meghatározó jogszabályok 
illetve GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti 
jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén 
az adatkezelést megalapozó jogos érdek 

Az adatkezelés az oldal használatát 
szabályzó Általános Szerződési 
Feltételekben foglalt szerződéses 
kötelezettségek teljesítése érdekében 
szükséges. 

Személyes adatok különleges kategóriáinak 
kezelése esetén a személyes adatok 

Nem különleges adat 

http://www.lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem
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különleges kategóriájának megnevezése: 

Az különleges adatok kezelésének további 
feltétele(i) a GDPR 9. cikke (2) bekezdés 
alapján: 

Nem releváns 

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA 

Jelen adatkezelés tekintetében az adatok 
megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő 
meghatározására irányadó szempontok: 

Az adatokat a felhasználói fiók törlését 
követő 5 évig őrizzük. 

EGYÉB FELTÉTELEK 

Az adatszolgáltatás elmaradásának 
lehetséges következményei:  

Nem lehetséges az oldal egyes funkcióinak 
használata. 

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk 
(2) bek. e) pontra Az adatszolgáltatás kötelező. 

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI 

Jelen adatkezelés során igénybe vett 
adatfeldolgozók: Nem releváns 

Jelen adatkezelés során az alábbi 
szervezetekkel történik közös adatkezelés: Nem releváns 

Jelen adatkezeléshez kapcsolódóan 
rendszeres adattovábbítás történhet az 
alábbi címzettek irányába: 

Nem releváns 

Az adatfeldolgozók és a közös adatkezelők listája megtekinthető az alábbi hivatkozásra 
kattintva: www.lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem   

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS 

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt 
és/vagy profilalkotást. 

AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME 

Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.  

http://www.lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem
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GNSS HÍRLEVÉL – KÜLÖNÖS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az 
Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az 
www.lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem oldalon elérhető Általános Adatkezelési 
Tájékoztató tartalmazza. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI 

Jelen adatkezelés célja: A gnssnet.hu hírlevél kiküldése. 

AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

A jelen adatkezeléssel érintett természetes 
személyek köre: gnsssnet.hu hírlevél igénylő 

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a 
következő személyes adatokat kezeli: név, e-mail cím 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI 

Jelen adatkezelés jogalapja: 

Hozzájárulás – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja – az érintett hozzájárulását adta 
személyes adatainak egy vagy több konkrét 
célból történő kezeléséhez. 

Az adatkezelést meghatározó jogszabályok 
illetve GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti 
jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén 
az adatkezelést megalapozó jogos érdek 

Nem releváns 

Személyes adatok különleges kategóriáinak 
kezelése esetén a személyes adatok 
különleges kategóriájának megnevezése: 

Nem különleges adat 

Az különleges adatok kezelésének további 
feltétele(i) a GDPR 9. cikke (2) bekezdés 
alapján: 

Nem releváns 

http://www.lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem
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AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA 

Jelen adatkezelés tekintetében az adatok 
megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő 
meghatározására irányadó szempontok: 

A hírlevélről való leiratkozás 

EGYÉB FELTÉTELEK 

Az adatszolgáltatás elmaradásának 
lehetséges következményei:  

Nem oldható meg az érintettek értesítése 
hírlevélben 

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk 
(2) bek. e) pontra 

Az adatszolgáltatás hozzájáruláson alapul és 
az érintettnek lehetősége van a 
hozzájárulás visszavonására. 

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI 

Jelen adatkezelés során igénybe vett 
adatfeldolgozók: Nem releváns 

Jelen adatkezelés során az alábbi 
szervezetekkel történik közös adatkezelés: Nincs 

Jelen adatkezeléshez kapcsolódóan 
rendszeres adattovábbítás történhet az 
alábbi címzettek irányába: 

Nem releváns 

Az adatfeldolgozók és a közös adatkezelők listája megtekinthető az alábbi hivatkozásra 
kattintva: www.lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem   

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS 

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt 
és/vagy profilalkotást. 

AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME 

Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.  

http://www.lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem
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SZÁMLÁK ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZONYLATOK NYILVÁNTARTÁSA – 
KÜLÖNÖS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az 
Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az 
www.lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem oldalon elérhető Általános Adatkezelési 
Tájékoztató tartalmazza. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI 

Jelen adatkezelés célja: A vevői és szállítói kapcsolatok adminisztrációja 

AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

A jelen adatkezeléssel érintett természetes 
személyek köre: Vevő 

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a 
következő személyes adatokat kezeli: 

Az Áfa tv. 169. § által meghatározott 
kötelező adattartalom: számla kibocsátás 
kelte, számla sorszáma, amely a számlát 
egyértelműen azonosítja, számlakiállító 
neve, címe, adószáma, vevő neve, címe, 
vevő - belföldi adóalany - adószáma, 
értékesített termék/szolgáltatás 
megnevezése értékesített 
termék/szolgáltatás mennyisége, 
értékesített termék/szolgáltatás nettó 
egységára (adó nélküli értéke), számla nettó 
értéke (adó nélküli értéke), az ÁFA 
százaléka és értéke; a számlát alátámasztó 
bizonylatok adatattartalma. 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI 

Jelen adatkezelés jogalapja: 

Jogi kötelezettség – GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés c) pontja – az adatkezelés az 
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges. 

Az adatkezelést meghatározó jogszabályok 2017. évi CL. törvény (új Art.) 78. § (3) 

http://www.lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem
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illetve GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti 
jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén 
az adatkezelést megalapozó jogos érdek 

bekezdés, 2000. évi C. tv. 

Személyes adatok különleges kategóriáinak 
kezelése esetén a személyes adatok 
különleges kategóriájának megnevezése: 

Nem különleges adat 

Az különleges adatok kezelésének további 
feltétele(i) a GDPR 9. cikke (2) bekezdés 
alapján: 

Nem releváns 

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA 

Jelen adatkezelés tekintetében az adatok 
megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő 
meghatározására irányadó szempontok: 

A számla kiállításától számított 8 év, a 
számviteli év lezárását követő 8 év. 

EGYÉB FELTÉTELEK 

Az adatszolgáltatás elmaradásának 
lehetséges következményei:  

Jogszabályi kötelezettség az 
adatszolgáltatás. 

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk 
(2) bek. e) pontra Az adatszolgáltatás kötelező. 

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI 

Jelen adatkezelés során igénybe vett 
adatfeldolgozók: DMS ONE Zrt. 

Jelen adatkezelés során az alábbi 
szervezetekkel történik közös adatkezelés: Nem releváns 

Jelen adatkezeléshez kapcsolódóan 
rendszeres adattovábbítás történhet az 
alábbi címzettek irányába: 

#N/A 

Az adatfeldolgozók és a közös adatkezelők listája megtekinthető az alábbi hivatkozásra 
kattintva: www.lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem 

http://www.lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem
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AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS 

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt 
és/vagy profilalkotást. 

AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME 

Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.  
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