
 1 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE 
Név: 3h építésziroda Kft.  
Cím: 1094 Budapest Ferenc körút 37., 4. em. 2. 
Telefon: +36 20 343 2972 
E-mail: office[kukac]3h.hu 
 
Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos 
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbi törvénnyel: 
- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
Az Adatkezelési szabályzatban foglaltakat Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
 
I. A www.3h.hu HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI 
 
 Kapcsolatfelvétel esetén kezelt adatok. Ha Ön kérdéseivel, kéréseivel e-mailben vagy 
telefonon felkeres minket, az ügyhöz kapcsolódó, Ön által átadott adatok esetenként 
tárolásra kerülnek levelező vagy ügyfélszolgálati rendszerünkben. 

Ezen adatkezelés a cég ügymenetéhez tartozó jogos érdek, a kapcsolódó információkat 
határozatlan ideig őrizzük, de Ön bármikor kérheti ezen adatok törlését. 

Honlap látogatáskor rögzített adatok. Amikor Ön honlapunkat böngészi, kibervédelmi 
okokból, a rendszereink bizonyos technikai adatokat a naplófájlokban rögzítenek: az ön IP 
címét, böngésző ujjlenyomatát. Ezen adatkezelés a számítástechnikai rendszereink 
védelmében tett intézkedések közé tartozik és a cég jogos érdeke. Az adatokat 1 hónapig 
őrizzük, kivéve, ha incidens vizsgálat történik, amely esetbe az incidens kivizsgálás lezártáig 
kezeljük az adatokat. 

Egyéb adatkezelések. Egyéb itt fel nem sorolt esetleges adatkezelések céljáról és az adat 
kezelésének módjáról az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

 
Tájékoztatás a „sütik”-ről: A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat 
tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere 
eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és 
vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához. 
 
Tájékoztatás a Google Analytics-ról: Ez a honlap Google Analytics-et használ, a Google Inc., 
600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (“Google”), egy webelemző 
szolgáltatóját. A Google Analytics ú.n. „sütiket” használ, szöveges fájlokat, amelyeket a 
számítógépén tárolnak, és ezáltal lehetővé válik a honlap Ön általi használatának elemzése. 
A sütik által generált információk a honlap Ön általi használatáról (ideértve az Ön IP címét, 
amelyet viszont mentés előtt az anonymizelp módszerrel nem azonosíthatóvá tesznek, 
úgyhogy nem lehet már egy csatlakozáshoz hozzárendelni) a Google egy szerveréről 
továbbítják az USÁ-ba, és ott tárolják. Ezeknek az adatoknak a kiértékelése és elkészítése 
ugyanúgy az EU államokban, mint az USÁ-ban történik. Google ezeket az információkat arra 
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használja fel, hogy kiértékelje ennek a honlapnak az Ön általi használatát, beszámolókat 
állítson össze a honlap tevékenységről a honlap üzemeltetőinek, és további szolgáltatásokat 
nyújtson a honlap és az internet használatával kapcsolatban. Google ezeket az információkat 
adott esetben harmadik személyeknek is továbbítja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy 
amennyiben harmadik személyek ezeket az adatokat Google megbízásából feldolgozzák. 
Google semmi estre sem hozza kapcsolatba az Ön IP címét más, a Google-nél levő adatokkal. 
Mi kizárólag kiértékeléseket kapunk, személyes vonatkozások nélkül. Honlapunk használata 
révén egyetértését fejezi ki gyűjtött adatai Google általi feldolgozásával kapcsolatban a 
fentiekben írt módon és célra. Ön az Ön adatai Google általi gyűjtése ellen a Google Analytics 
web elemző részére jövőbeli hatállyal tiltakozhat, ha felszerel böngészőjére egy deaktiváló 
kiegészítőt, http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. A Google Inc.-el és a Google 
Analytics-el kapcsolatban további 
tájékoztatást http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html oldalon 
(általános információk a Google Analytics-el és az adatvédelemmel kapcsolatban) talál. 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ezen a honlapon kibővítették a Google Analytics-t, hogy 
biztosítsák az IP-címek (úgynevezett IP-Masking) névtelenített rögzítését.  
 

 

II. PARTNEREK ADATAI 

Tájékoztatjuk, hogy a 3h építésziroda Kft. az Önökkel folytatott együttműködés zavartalan 
fenntartása, valamint a hatályos jogszabályokban rendelt kötelezettségei teljesítése céljából 
kezeli az Ön által a cégeink közötti együttműködés érdekében rendelkezésünkre bocsátott 
személyes adatokat, mely adatkezelés megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelet előírásainak. 
 

A kezelt adatok köre: Keretszerződésekben, egyedi megállapodásokban rögzített 
kapcsolattartók neve, telefonszáma, e-mail címe, az ügylet jellegénél fogva esetenként az 
Önök egyedi adatszolgáltatásán alapuló egyéb személyes adatának kezelése, továbbítása a 
szerződés teljesítése céljából az ahhoz szükséges mértékben. 

Csak olyan személyes adatokat kezelünk, amelyeket Önök bocsátanak rendelkezésünkre, mely 
adatszolgáltatásukat egyben az abban foglalt személyes adatok kezeléséhez való 
hozzájárulásuk megadásának tekintünk. 

Adatkezelési jogalap: Szerződéses követelmények teljesüléséből fakadó jogos érdek; törvényi 
kötelezettség 

Adattovábbítás: A számla adatokat a számláinkat feldolgozó könyvelő céggel megosztjuk. 

Szolgáltatás során történő adatkezelés: Cégünk munkatársai a szolgáltatói tevékenység 
során megismert adatokat bizalmasan kezelik, teljes körű titoktartási kötelezettséget 
vállalnak. A projektek során rögzített információkat a későbbi fejlesztések érdekében (mint a 
cég jogos érdeke) a megfelelően biztonságos informatikai rendszerében a cég tárolja, de 
kérés esetén ezeket töröljük. 

Adatkezelés időtartama - szerződések, számlák: Amennyiben Ön igénybe veszi 
szolgáltatásainkat, ezzel kapcsolatban szerződések és számlák készülnek amely során 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html


 3 

törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. Szerződéseinket ügymenetünkből eredő jogos 
érdek keretében 15 évig tároljuk, míg a számlákat a számviteli törvény előírásainak 
megfelelő ideig. 

 

III. ÁLLÁSRA JELENTKEZŐK ADATAI 

Az átadott adatokat a cég toborzás céljából kezeli, a toborzási folyamat időtartamára. 

 

 
IV. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során olyan informatikai megoldásokat alkalmaz, 
hogy a rábízott adatok a jogosulatlan hozzáférés és számítógépes vírusok ellen védve 
legyenek. 

 

V. GDPR jogok 
Megtekintéshez, hozzáféréshez, helyesbítéshez, kiegészítéshez, törléshez való jog.  
Az adatkezelés kapcsán Önnek, mint az adatkezelésben érintett személynek, vannak 
bizonyos jogai és önrendelkezése az adataihoz kapcsolódóan. 
Önnek joga van tudni arról, hogy az Ön adatait kezeljük. Önnek joga van az Önről szóló 
adatokat elérni, kikérni és helyesbíteni, amennyiben azok pontatlanok. 
Bizonyos esetekben az adatkezelést korlátozhatja vagy tiltakozhat az ellen, az Ön sajátos 
helyzetére hivatkozva. 
Kérelmezheti, hogy a fenti változásokat vagy kéréseket olyan adatkezelők felé is közöljük, 
amelyek a mi megbízásunkra kezelik az Ön adatait. 
Önnek az adatait szabványos elektronikus formában is megkaphatja, amennyiben például 
másik adatkezelőhöz szeretné azokat vinni (adathordozhatóság). 
Önnek joga van bármikor panaszt tenni, ha úgy gondolja, hogy adatvédelmi jogai sérültek. 
További információért olvassa el a GDPR 12-23. cikkelyeit. 
 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál lehet élni. Honlap: http://naih.hu 
 
 


