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SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE (WMS/WMTS ALAPÚ 
SZOLGÁLTATÁSOK) – KÜLÖNÖS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Lechner Tudásközpont (a továbbiakban 
Adatkezelő) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Szerződésben rögzített személyes adatok 
kezelése (WMS/WMTS alapú szolgáltatások ) tárgyú adatkezelés tekintetében. Jelen Különös 
Adatkezelési Tájékoztatót az Általános Adatkezelési Tájékoztatóval együtt kell kezelni és 
értelmezni.  

Az általános adatkezelési tájékoztató elérhetősége: 

www.lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem  

A jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató az Általános Adatkezelési Tájékoztató felépítését 
követve az adatkezelésnek csak azon feltételeiről és körülményeiről tartalmaz információt, 
amely feltételek és körülmények az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban nem szerepelnek 
vagy attól eltérnek. Emiatt az egyes fejezetek számozása nem feltétlenül folytonos. 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő 
adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az 
Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI 

Jelen adatkezelés célja: 
A szolgáltatások igénybevéteére jogosító szeződés 
megkötése. 

AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

A jelen adatkezeléssel érintett természetes 
személyek köre: 

Természetes személy megrendelő 

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a 
következő személyes adatokat kezeli: 

Természetes személy megrendelő 
szerződésben rögzített személyes adatai 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI 

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

http://www.lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem
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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 a szerződés megkötését 
megelőzően az érintett kérésére történő 
lépések megtételéhez szükséges 

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: 

Szerződés megszűnését követő 5 év 

EGYÉB FELTÉTELEK 

Az adatszolgáltatás elmaradásának 
lehetséges következményei:  

Nem lehet igénybevenni Adatkezelő fizetős 
szolgáltatásait 

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: 

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  

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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SZÁMLÁZÁS (WMS/WMTS ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK ) – KÜLÖNÖS ADATKEZELÉSI 
TÁJÉKOZTATÓ 

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Lechner Tudásközpont (a továbbiakban 
Adatkezelő) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Számlázás (WMS/WMTS alapú 
szolgáltatások ) tárgyú adatkezelés tekintetében. Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztatót az 
Általános Adatkezelési Tájékoztatóval együtt kell kezelni és értelmezni.  

Az általános adatkezelési tájékoztató elérhetősége: 

www.lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem  

A jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató az Általános Adatkezelési Tájékoztató felépítését 
követve az adatkezelésnek csak azon feltételeiről és körülményeiről tartalmaz információt, 
amely feltételek és körülmények az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban nem szerepelnek 
vagy attól eltérnek. Emiatt az egyes fejezetek számozása nem feltétlenül folytonos. 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő 
adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az 
Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI 

Jelen adatkezelés célja: Számlázási kötelezettség teljesítése 

AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

A jelen adatkezeléssel érintett természetes 
személyek köre: 

Természetes személy megrendelő 

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a 
következő személyes adatokat kezeli: 

számla kiállításához szükséges adatok (pl. 
név, lakóhely, igénybe vett szolgáltatások) 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI 

Jelen adatkezelés jogalapja: 

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

Az adatkezelést meghatározó jogszabályok 
illetve GDPR 6.cikk (1) bek. f) pont szerinti 

a Számviteli tv. 166.§-169.§, Áfa tv. 169.§ 

http://www.lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem
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jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén 
az adatkezelést megalapozó jogos érdek 

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: 

Kiállítástól számított 8 év a Számiteli tv. 
169.§ alapján 

EGYÉB FELTÉTELEK 

Az adatszolgáltatás elmaradásának 
lehetséges következményei:  

Nem nyújtható a költségtérítéses 
szolgáltatás 

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: 

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. 

http://www.lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem
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AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME 

Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.  
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KAPCSOLATTARTÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE (WMS/WMTS ALAPÚ 
SZOLGÁLTATÁSOK ) – KÜLÖNÖS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Lechner Tudásközpont (a továbbiakban 
Adatkezelő) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Kapcsolattartók személyes adatainak 
kezelése (WMS/WMTS alapú szolgáltatások) tárgyú adatkezelés tekintetében. Jelen Különös 
Adatkezelési Tájékoztatót az Általános Adatkezelési Tájékoztatóval együtt kell kezelni és 
értelmezni.  

Az általános adatkezelési tájékoztató elérhetősége: 

www.lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem  

A jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató az Általános Adatkezelési Tájékoztató felépítését 
követve az adatkezelésnek csak azon feltételeiről és körülményeiről tartalmaz információt, 
amely feltételek és körülmények az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban nem szerepelnek 
vagy attól eltérnek. Emiatt az egyes fejezetek számozása nem feltétlenül folytonos. 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő 
adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az 
Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI 

Jelen adatkezelés célja: Az adatfelhasználási szerződésben foglaltak teljesítése 

AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

A jelen adatkezeléssel érintett természetes 
személyek köre: 

Megrendelő kapcsolattartója 

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a 
következő személyes adatokat kezeli: 

név, cím, telefonszám, e-mail cím 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI 

Jelen adatkezelés jogalapja: 

Jogos érdek  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 
pontja szerint – az adatkezelés az 
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos 
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges 

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

az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a vele 
szerződő megrendelők részéről a szerződés 
teljesítése során kapcsolattartóként, 
nyilatkozattételre jogosult személyként 
kijelölt személyek bizonyos adatait 
kezelhesse 

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: 

Szerződés megszűnését követő 5 év 

EGYÉB FELTÉTELEK 

Az adatszolgáltatás elmaradásának 
lehetséges következményei:  

Nem biztosítható a felek közötti 
kapcsolattartás 

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

Nem releváns 

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  

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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FELHASZNÁLÓI ADATOK KEZELÉSE (WMS/WMTS ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK) – 
KÜLÖNÖS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Lechner Tudásközpont (a továbbiakban 
Adatkezelő) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Felhasználói adatok kezelése (WMS/WMTS 
alapú szolgáltatások) tárgyú adatkezelés tekintetében. Jelen Különös Adatkezelési 
Tájékoztatót az Általános Adatkezelési Tájékoztatóval együtt kell kezelni és értelmezni.  

Az általános adatkezelési tájékoztató elérhetősége: 

www.lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem  

A jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató az Általános Adatkezelési Tájékoztató felépítését 
követve az adatkezelésnek csak azon feltételeiről és körülményeiről tartalmaz információt, 
amely feltételek és körülmények az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban nem szerepelnek 
vagy attól eltérnek. Emiatt az egyes fejezetek számozása nem feltétlenül folytonos. 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő 
adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az 
Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI 

Jelen adatkezelés célja: Az adatfelhasználási szerződésben foglaltak teljesítése 

AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

A jelen adatkezeléssel érintett természetes 
személyek köre: 

Felhasználók 

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a 
következő személyes adatokat kezeli: 

név, e-mail cím, felhasználónév, jelszó 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI 

Jelen adatkezelés jogalapja: 

Jogos érdek  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 
pontja szerint – az adatkezelés az 
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos 
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges 

Az adatkezelést meghatározó jogszabályok 
illetve GDPR 6.cikk (1) bek. f) pont szerinti 

az adatkezelő jogos érdeke a megrendelővel 
kötött szerződéses kötelezettségének a 

http://www.lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem


Különös adatkezelési tájékoztató -  

 

13 
 

jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén 
az adatkezelést megalapozó jogos érdek 

teljesítése (felhasználói hozzáférések 
rendelkezésre bocsátása a megfelelő 
számban és azok nyilvántartása) 

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: 

Szerződés megszűnését követő 5 év 

EGYÉB FELTÉTELEK 

Az adatszolgáltatás elmaradásának 
lehetséges következményei:  

Nem biztosított az adott Megrendelőhöz 
köthető felhasználók nyilvántartása 

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

Nem releváns 

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  

http://www.lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem


Különös adatkezelési tájékoztató -  
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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.  



Különös adatkezelési tájékoztató -  
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FELHASZNÁLÓI TEVÉKENYSÉGEK REGISZTRÁLÁSA (WMS/WMTS ALAPÚ 
SZOLGÁLTATÁSOK) – KÜLÖNÖS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Lechner Tudásközpont (a továbbiakban 
Adatkezelő) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Felhasználói tevékenységek regisztrálása 
tárgyú adatkezelés tekintetében. Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztatót az Általános 
Adatkezelési Tájékoztatóval együtt kell kezelni és értelmezni.  

Az általános adatkezelési tájékoztató elérhetősége: 

www.lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem  

A jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató az Általános Adatkezelési Tájékoztató felépítését 
követve az adatkezelésnek csak azon feltételeiről és körülményeiről tartalmaz információt, 
amely feltételek és körülmények az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban nem szerepelnek 
vagy attól eltérnek.  

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő 
adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az 
Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI 

Jelen adatkezelés célja: Az adatfelhasználási szerződésben foglaltak teljesítése 

AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

A jelen adatkezeléssel érintett természetes 
személyek köre: 

Felhasználók 

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a 
következő személyes adatokat kezeli: 

felhasználó által végzett felhasználói 
tevékenységek 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI 

Jelen adatkezelés jogalapja: 

Jogos érdek  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 
pontja szerint – az adatkezelés az 
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos 
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges 

http://www.lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem


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

az Adatkezelő jogos érdeke, hogy az általa 
kötött szerződések pénzügyi elszámolását 
biztosítani tudja 

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: 

Szerződés megszűnését követő 5 év 

EGYÉB FELTÉTELEK 

Az adatszolgáltatás elmaradásának 
lehetséges következményei:  

Nem biztosítható a szerződés szerinti 
elszámolás a nyújtott szolgáltatások 
ellenértékével 

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

Nem releváns 

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  

http://www.lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem


Különös adatkezelési tájékoztató -  
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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.  

 


