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Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez
A Gamma Labor Kft. (székhely: 2083 Solymár, Dió utca 14.; cégjegyzékszám:
13-09-194689, képviselő neve Lacz András és Lacz Balázs ügyvezetők; elérhetőség /
telephely cím: 1119 Budapest, Petzvál József utca 52.; telefon +36 70 776 2700, email:
info@gammalabor.hu a továbbiakban: „Adatkezelő") az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (,‚Általános Adatvédelmi
Rendelet") alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket személyes adataik
kezelésével kapcsolatban.
Az Ön által jelen nyilatkozatban megadott adatokat (név, email cím, telefonszám,
levelezési cím, egyéb adat) az Adatkezelő marketing célú ajánlatainak megküldése
céljából gyűjti be. Az adatkezelés Jogalapja az Ön hozzájárulása (Általános Adatvédelmi
Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pont), amely bármikor visszavonható. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. A
megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk. Hozzájárulását postai úton
(Gamma Labor Kft., cím: 2083 Solymár, Dió utca 14., vagy email-ben
info@gammalabor.hu) vonhatja vissza. Adatait harmadik feleknek nem továbbítjuk.
Az adatkezeléssel kapcsolatban Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a feltételek
fennállása esetén gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. A személyes adatai
kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatekezlők képviselőihez a fenti
elérhetőségeken, továbbá a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postai cím: 1530 Budapest,
Pf: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax:
+36 (1) 391-1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu)."
A GAMMA LABOR KFT. az alábbi személyes adatokat kezeli Önnel kapcsolatban:
•

Név:

•

E-mail cím:

•

Telefonszám:

•

Levelezési cím:

•

Egyéb adat:

Kelt:……………………, 20………………………….
Aláírás:……………………………………..
Név:…………………………………………

