
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Jelen adatvédelmi tájékoztató célja
A nyilatkozat célja, hogy wtber.hu, modusz.hu weboldalaink látogatóit teljeskörűen tájékoztassuk a 
Módusz Zrt. által kezelt adatokról, személyes adataik védelméről, adatvédelemmel kapcsolatos 
jogérvényesítési lehetőségeikről. 

A Módusz Zrt. kiemelten fontosnak tartja Partnerei személyes és üzleti adatainak védelmét és 
információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. Üzleti- és személyes adatait bizalmasan kezeli 
és minden olyan szükséges biztonsági, technikai és személyi intézkedést megtesz, amely garantálja 
ezen adatok biztonságát, különös tekintettel a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés vagy hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Módusz Zrt. adatkezelési elvei
Jogszabályoknak való megfelelés

Jelen adatkezelési nyilatkozat, valamint a Módusz Zrt. kialakított eljárásai és a munkavállalói 
magatartás teljes mértékben megfelel a hatályos vonatkozó jogszabályoknak. Kiemelt figyelmet 
fordítva az alábbi adatkezelésre vonatkozó jogszabályokra: 

 Magyarország Alaptörvénye
 Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete (GDPR)
 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól (Grt.)
 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

Kezelt adatok köre

Kapcsolati űrlap a wtber.hu és modusz.hu oldalakon
A Módusz Zrt. -vel kapcsolatfelvételt kezdeményezhet a https://wtber.hu/kapcsolat/ felületen. 

Az adatszolgáltatás önkéntes.

A kapcsolatfelvétel során a felhasználó felelőssége, hogy valós adatokat adjon meg, ezért a Módusz 
Zrt. felelősséget nem vállal. Az itt megadott adatokat a Módusz Zrt. gyűjti és használja fel 
kapcsolatfelvétel céljából. 

KEZELT ADAT FELHASZNÁLÓI 
HOZZÁJÁRULÁS

ADATKEZELÉS CÉLJA

Név Kötelező Felhasználó beazonosítása
E-mail cím Kötelező Módusz Zrt. kapcsolatfelvételi 

útvonala

https://wtber.hu/kapcsolat/


Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

A felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés hátterét a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység 
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló reklámtörvény szabályozza.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja, hogy a felhasználó kérésére a Módusz Zrt. kapcsolatba lépjen vele. 
Partnerünk adatait ajánlat küldéséhez és egy későbbi esetleges szerződéskötéshez tároljuk.

Az adatok megőrzésének ideje:

Az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrizzük meg.

A felhasználó adatainak törlését kérheti a Módusz Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. 
címen levélben, vagy a wtber@modusz.hu címre küldött e-mailben

Az Adatkezelő (jelen esetben Módusz Zrt.) gondoskodik arról, hogy az oldal használatával összefüggő 
személyes adatok biztonsága ne sérüljön, intézkedéseket hoz az adatok elvesztése ellen, valamint az 
illetéktelen hozzáférések megakadályozása érdekében.

Felhasználóként bármikor jogosult tájékoztatást kérni elérhetőségeken az általunk kezelt, Önre 
vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti tőlünk az Ön általa megadott személyes 
adatok módosítását.

Kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adjuk meg a kért tájékoztatást, mely 
tartalma kiterjed: 
A felhasználóra vonatkozó, általunk kezelt adatokról, az általunk vagy rendelkezésünk szerint 
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az 
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a személyes adatainak továbbítása esetén - az 
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adjuk meg a kért tájékoztatást.

Amennyiben adataiban változás állna be, kérjük, hogy szíveskedjen jelezni számunkra.

mailto:wtber@modusz.hu

