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Adatkezelési tájékoztató 

 

Jelen dokumentummal a hatályos jogszabályok előírásai szerint a cégünk (Horvation 

Innovation Kft., székhely: 1162 Budapest, Lajos utca 104., adószám: 27064836-2-

42, képviseletre jogosult: Horváth Kristóf Zoltán – önálló képviseletre jogosult) 

adatkezelési tevékenységével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségünknek teszünk 

eleget. 

 

Az adatkezelési tájékoztató és az adatkezelés 

- célja a Horvation Innovation Kft. szolgáltatásainak nyújtásának biztosítása, 

kapcsolattartás, információ biztosítás 

- jogalapja a Horvation Innovation Kft. által nyújtott adatkezelési 

tevékenységek, szolgáltatások körében az érintettel kapcsolatos minden 

adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul 

 

Az adatok tárolásának időbeli hatálya: Adatkezelő az ajánlatadáshoz szükséges 

személyes adatokat a szerződés, megrendelés létrejöttének elmaradása esetén 

megsemmisíti. A személyes adatok tárolásának időtartama a jelen adatkezelési 

tájékoztató alapjául szolgáló szerződés megszűnését követő maximum 5 év. 

 

A számviteli bizonylatokat a Horvation Innovtion Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény 169.§ (2) bekezdésében meghatározott, a bizonylatok kezelésének évét 

követő 8 évig tárolja. 

Az érintett, kezelt adatok (a Horvation Innovation Kft. az alábbi adatokait kezeli):  

- az ajánlat elkészítéséhez szükséges adatok 

- ajánlatkérő, megrendelő adatai (név, telepítési cím, mobiltelefonszám, e-

mail cím) 

- számlázási adatok (név/cégnév, székhely/lakcím, adóazonosító 

szám/adószám) 

- szerződés létrejöttével kapcsolatosan: az Elektronikus Közúti Áruforgalom 

Ellenőrző Rendszerben (a továbbiakban: EKÁER) történő bejelentéshez 

kötelezően az alábbi adatokat szükséges megadni az állami adó- és 
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vámhatóság számára: feladó adatai (név, adóazonosító szám), felrakodás 

címe, címzett adatai (név, adóazonosító szám), kirakodás (átvétel/telepítés) 

címe, az EKÁER számhoz tartozó termék(ek): általános (kereskedelmi) 

megnevezése; vámtarifaszám; az egyes tételekhez tartozó bruttó tömeg kg-

ban 

 

A Horvation Innovation Kft. weboldalának (www.energetikaitamogatas.hu) 

látogatóinak személyes adatait a Társaság nem tárolja és nem kezeli. Jelen weboldal 

a Google, Inc. által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A 

honlap látogatásával kapcsolatban a Google, Inc. az alábbi adatokat kezeli: IP cím, a 

látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az érintett által használt 

operációs rendszer és böngésző típusa. 

 

A Horvation Innovation Kft. az alkalmazottai tekintetében mindazokat az adatokat 

kezeli, amelyeket munkajogi, adójogi, társadalombiztosításai szempontból relevánsak  

(név, lakcím, anyja neve, születési hely és idő, TAJ-szám, adóazonosító jel, személyi 

szám, személyi igazolvány száma, jogosítvány száma).  

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint természetes személy az adatkezelés során EU általános 

adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi jogokkal 

rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban: 

- az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog 

- az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog 

- az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog 

- az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog 

- az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog 

- az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kéréseivel, kérdéseivel postai vagy 

elektronikus úton a lenti elérhetőségeken keresheti a Horvation Innovaton Kft-t,  

válaszainkat legfeljebb 30 napon belül megtküldjük az Ön által megjelölt címre. 
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Az adatvédelemmel vagy az adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban hivatalos 

panaszt jogosult benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

elérhetőségeinek valamelyikén (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 

22/c, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-1/391-

1400, ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu)  

 

 

A cég adatai:  

Cégnév: Horvation Innovation Kft. 

Székhely: 1162 Budapest, Lajos utca 104. 

Adószám: 27064836-2-42 

Képviseli: Horváth Kristóf Zoltán ügyvezető 

Weboldal: www.energetikaitamogatas.hu 

E-mail cím: Ugyfelszolgalat@EnergetikaiTamogatas.hu 
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