Adatkezelési tájékoztató
1. Bevezető
A Global Team nyelviskola ezúton tájékoztatja Önt a https://globalteam.hu/
weboldal (továbbiakban: Weboldal) használatával, és a weboldalon nyújtott
szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett
gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai
intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai
érvényesítésének lehetőségeiről.
• A jelen tájékoztató és az adatkezelés során a vonatkozó hatályos jogszabályok
szerint járunk el, különös tekintettel az alábbiakra:
• 2016/679 EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban:
Rendelet)
• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (Ektv.)
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény
• A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
Ezen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:
https://globalteam.hu/

Global Team nyelviskola cégadatok
• Cím: 4025 Debrecen, Piac utca 39. 1/2.
• Nyilvántartási szám: 50976760
• Adószám: 67938555-1-29
• Egyéni vállalkozó: Tárkányi Dóra Alexandra

2. A személyes adatokkal kapcsolatos alapvető fogalmak és azok
értelmezése
a. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki
közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;
b. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés;
c. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit
az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja;
d. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
e. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi

3. Az adatkezelő
Az adatkezelő a Global Team nyelviskola (továbbiakban: Adatkezelő, Nyilvántartási
szám: 50976760, adószáma: 67938555-1-29, székhelye: 4025 Debrecen, Piac utca
39. 1/2., képviselője - egyéni vállalkozó: Tárkányi Dóra Alexandra, telefon: +36
30/7297-307, e-mail cím: info@globalteam.hu).

4. Az adatkezelés alapelvei
4.1 A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett
számára átlátható módon kell végezni.
4.2 A személyes gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és
jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából
megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk.
4.3 A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük.
Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés
céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy
helyesbítsék.
4.4 A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az
érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig
teszi lehetővé.
4.5 A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai
vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok
megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is
ideértve.

5. Az érintettek köre
Az adatkezeléssel érintettek az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalt
meglátogató személyek, a Weboldalon nyelvtanfolyamot/oktatást megrendelők,
illetve beiratkozók, a Weboldalon keresztül az Adatkezelő szolgáltatásai iránt
érdeklődők, a Weboldalt a Facebook-on kedvelők, a Weboldalon megjelenő
bármelyik nyelvi szintfelmérőt kitöltők.

6. A kezelt adatok
6.1. A Weboldalon történő nyelvtanfolyamra való beiratkozás, oktatásra való
jelentkezés esetén az Adatkezelő az érintett feliratkozó következő adatait kezeli:
név, e-mail cím, telefonszám, IP-cím, választott tanfolyam részletei (Választott nyelv,
Képzés szintje, illetve annak tempója).

6.2. A Weboldalon található szolgáltatások iránt érdeklődés (pl. e-mailben) esetén
az Adatkezelő az érintett következő adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám vagy
egyéb személyes adat melyet a levél feladója megoszt az Adatkezelővel.
6.3. A Weboldalon bármelyik nyelvi szintfelmérőt kitöltése esetén az Adatkezelő az
érintett látogató (szintfelmérőt kitöltő és beküldő látogató) következő adatait kezeli:
név, e-mail cím, telefonszám, IP-cím, a szintfelmérő kérdésire adott válaszokat,
illetve a kérdőív értékelését
6.4. A Weboldalt látogatók kezelt adatai: a weboldal használata során különböző
típusú cookies, azaz sütik kerülhetnek feltelepítésre az érintett látogató eszközére (a
sütikről való részletes tájékoztatást lásd a 11. pontban). Az egyes sütik tárolhatják a
látogató IP-címét, vagy annak valamely részét, a böngésző típusát, a weboldal
használatára vonatkozó adatokat (látogatás ideje, felkeresett oldalak, munkamenet
időtartama, kattintások száma).
Ha a Weboldalt meglátogató az oldalon elhelyezett Facebook plugin (bővítmény)
használatával „kedvelt”-ként megjelöli (like-olja), illetve, ha a Weboldal Facebook
oldalára feliratkozik, az Adatkezelő kezeli az érintett Facebook profiljára vonatkozó
adatokat (név, profilkép).

7. Az adatkezelés célja
7.1. nyelvtanfolyamra való beiratkozás, oktatásra való jelentkezés esetén az
adatkezelés célja a nyelvtanfolyamra való beiratkozási szándék rögzítése, a
nyelviskola informálása, a leendő hallgatóval való kapcsolatfelvétel segítése, a nyelvi
szerződés megkötésének elindítása (a szerződés megkötése minden esetben
személyesen, a nyelviskolában történik).
A telefonszám megadása esetén a telefonszám kezelésének célja a tanfolyam
megrendelésével és teljesítésével kapcsolatos egyeztetés, kapcsolattartás.
7.2. A Weboldalon található szolgáltatások iránt érdeklődés (pl. e-mail útján)
esetén az adatkezelés célja, hogy az érdeklődő kérdésre, a szolgáltatással
kapcsolatban az Adatkezelő válasszal tudjon szolgálni.
7.3. A Weboldalon elhelyezett nyelvi szintfelmérők kitöltése esetén az adatkezelés
célja a hallgató nyelvi szintjének lehető legpontosabb meghatározása, melynek
segítségével a későbbiekben eldönthető, hogy mely nyelvi csoportba kell
beiratkoznia/jelentkeznie.
7.4. A Weboldal működése során használt sütik céljáról a 11. pontban található
tájékoztatás.
A Weboldalon elhelyezett Facebook plugin használata során az adatkezelés célja,
hogy az érintett számára biztosítsa az oldal kedveltként való megjelölhetőségét, és a
feliratkozást. A nyelviskola fenntartja a jogot, hogy ezen Facebook plugint bármikor
ki-és-be kapcsolhassa.

8. Az adatkezelés jogalapja
8.1. Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1)
bekezdése
8.2. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat,
amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A
szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és
minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes
adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e
törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
8.3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja.
8.4. Tovább tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Ön
minden esetben köteles a személyes adatait a valóságnak megfelelően megadni,
hogy a vállalt szolgáltatást teljesíteni tudjuk, illetve, hogy felvegyük Önnel a
kapcsolatot. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudjuk nyelvi képzését
elindítani, felvenni Önnel a kapcsolatot, sem beazonosítani, kiértékelni nyelvi
szintfelmérőjét.

9. Az adatkezelés időtartama
9.1. A Weboldalon történő tanfolyam megrendelés, szintfelmérő kitöltés esetén, az
Adatkezelő az adatokat addig kezeli, ameddig az a megrendelés, szerződés,
teljesítéséhez szükséges. Az Adatkezelő az adatot legkésőbb a teljesítéstől számított
1 év elteltével automatikusan törli, kivéve a 9.2. pontban foglalt esetekben, illetve
ha az adatkezelésnek más jogalapja is fennáll.
9.2. Amennyiben az érintett személyes adatai szerepelnek a számlán, az Adatkezelő
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján e bizonylatokat köteles 8
évig megőrizni. Azokat az adatokat, amelyek adózáshoz kapcsolódó iratokon
szerepelnek (pl. megrendelésen, szerződésen, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény 78. § alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó
esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5
évig kell megőrizni.

9.3. A sütik élettartamáról a 11. pontban találhat tájékoztatást.
9.4. A Weboldal jelenleg nem használ Facebook kedvelésre lehetőséget adó plugin-t,
viszont fenntartja a jogot, hogy ezen szándékát bármikor, ezen adatkezelési
nyilatkozat módosítása nélkül megváltoztassa, s bevezesse a Facebook bővítményt.
Ebben az esetben a Facebookon a Weboldal „kedvelt”-ként való megjelölése esetén
az adatkezelés az érintett törlési kérelméig tart (megjelölés visszavonása).

10. Az adatokhoz hozzáférők (címzettek) köre
A személyes adatokhoz hozzáférhetnek az Adatkezelő erre felhatalmazott
munkavállalói, vele szerződéses viszonyban álló megbízottjai, akik feladatának
ellátásához személyes adatokhoz való hozzáférés szükséges, továbbá az Adatkezelő
vezető tisztségviselője.
Személyes adatokat harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából
adunk át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az
adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem
végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles
tárolni és megőrizni.
10.1. Az Adatkezelő a weboldal használatának elemzésére a Google, Inc által
működtetett Google Analytics szolgáltatást használja, amely információkat gyűjt, és
statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a látogatók egyedi azonosítása
nélkül.
A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap
használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a
Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google
Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt
törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából
feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdWords remarketing
keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók
készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a
Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz
számukra elérhetővé más honlapokon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a
Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb honlapokon is. A Google
Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a www.google.hu/intl/hu/policies/privacy
Információ a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k
letiltásáról,
a
hirdetések
személyre
szabásáról:
www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads
A Google Analytics szolgáltatás blokkolásáról a 11. pontban olvashat.

A Weboldal tárhelyszolgáltatója
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
•

Az adatkezelő megnevezése: Magyar Hosting Kft.

• Az adatkezelő levelezési címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
• Az adatkezelő e-mail címe: info@mhosting.hu
• Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 700 2323
• Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-968314
• Az adatkezelő adószáma: 23495919-2-41
• Az adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-86703/2015.
Az adatkezelés ténye, illetve a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott
valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A Weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A Weboldal elérhetővé tétele, s annak a megfelelő
működtetése.
Az adatkezelés időtartama, illetve az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és
a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a
tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)
bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. Évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A tárhelyszolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a
https://www.mhosting.hu/adatvedelem címen található.

11. Süti (cookies) tájékoztató
Ezúton tájékoztatjuk, hogy weboldalunk sütiket (angolul: cookies) használ.
Weblapunk
süti
tájékoztatóját
az
alábbi
címen
tekintheti
meg:
https://globalteam.hu/cookies

12. A személyes adatok biztonsága
Az Adatkezelő az adatok kezelése és tárolása során a technika szintjének megfelelő
intézkedésekkel (pl. tűzfal) biztosítja a kezelt és tárolt adatok biztonságát, az
illetéktelen személyek részéről való hozzáféréstől és az illetéktelen módosítástól,
megváltoztatástól való védelmét. Az Adatkezelő az adatok kezelése során az elvárt
védelmi szintet nyújtja.

13. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati
lehetőségek
Ön, mint érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban
van, ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljairól, az érintett
személyes adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes
adatok tárolásának tervezett időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól).
Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát az ön rendelkezésére bocsátja. A
további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű
mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az
információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre
bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.
A személyes adatot törölni kell, ha:
• a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre, vagy az érintett a Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján
tiltakozik az adatkezelés ellen;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

• a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált,
információs
társadalommal
összefüggő
szolgáltatások
kínálásával
kapcsolatosan került sor.
• Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
• ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
• Ön jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa.
• Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja:
• az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges;
• az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges.
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve,
ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az
érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e
célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az ön jogaira és
szabadságaira nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja önt az
adatvédelmi incidensről.

A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja az Adatkezelőhöz,
• Postai úton: Global Team Nyelviskola, 4025 Debrecen, Piac utca 39. 1/2.,
• Telefon: +3630/7297-307,
• E-mail cím: info@globalteam.hu
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított
1 hónapon belül tájékoztatja önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez
a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról
az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől
számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt.
Ha ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha ön azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az ön kérelme nyomán, késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja
az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a
megtett intézkedés kapcsán ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását
kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 3911400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu.
Az Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a
Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy
problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások
bármelyikét elindítja.

