Native Számlázó Adatvédelem
Hatályos: 2021. 11. 22.-től

1

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

3

AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI

4

DEFINICÍÓK, MEGHATÁROZÁSOK

5

ADATVÉDELMI ALAPELVEINK

6

SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLODÓ ADATKEZELÉS

7

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

8

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

9

2

AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Név:
Székhely:
E-mail:
Honlap:

GiantStep Kft. (a továbbiakban Szolgáltató)
1084 Budapest, Bacsó Béla utca 17-23.
info@giantstep.hu
www.giantstep.hu
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AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI
Tárhely szolgáltató:
Weblap címe:
Adatvédelmi szabályzat:

EV2 Internet Kft (1149 Budapest, Róna u. 120-122)
https://cpanel.hu
https://cpanel.hu/wp-content/uploads/2018/05/asz.pdf
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DEFINICÍÓK, MEGHATÁROZÁSOK
felhasználó, érintett: a honlap regisztrált látogatója aki egyben a szolgáltatás előfizetője.
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ.
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.
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez.
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ADATVÉDELMI ALAPELVEINK
A Felhasználó a szoftver használatával elfogadja az alábbiakat és hozzájárul az alábbiakban
meghatározott adatkezelésekhez.
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolat tartás, információ közlés, információ
kérés,
a számlázási szolgáltatás megrendelésének folyamatában a szerződés
létrehozhatóságának biztosítása, a vásárlás, a szerződéskötés jogi feltételeinek
megteremtése, a számviteli törvény előírásai alapján az igénybe vett szolgáltatás adatainak
rögzítése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A Szolgáltató, mint a szoftver üzemeltetője és adatkezelője az adatokat bizalmasan kezeli,
és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok
biztonságát elősegíti.
A Szolgáltató a személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítja, azokat
kizárólag a Szolgáltató érintett munkavállalói ismerhetik meg.
A Szolgáltató munkatársai és alkalmazottai elfogadják, hogy a szoftver használatával
kapcsolatban a Felhasználót érintő bizalmas információkat és üzleti titkokat korlátlan ideig
kötelesek megőrizni és azt harmadik személynek nem adhatják át.
A Számlarendelet 9. § (1) bekezdése alapján a számlázó programot fejlesztőként,
forgalmazóként értékesítő adóalany köteles az általa értékesített számlázó programot annak
neve, azonosítója, a vevő neve és az értékesítés időpontja szerint nyilvántartani.

6

SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLODÓ ADATKEZELÉS
Az előfizetett szolgáltatásról a számla kiállításához szükséges adatok:
1.
2.
3.
4.

Cégnév
Adószám
Számlázási cím (irányítószám, város, utca, házszám)
Postázási cím (irányítószám, város, utca, házszám)

A kapcsolattartáshoz szükséges adatok:
1. E-mail
2. Telefon
A nativeszamlazo.hu weboldalon nem használunk sütiket.
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AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Személyes adat akkor kezelhető, ha
● ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
● azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e
célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig.
Adatkezelő a honlapjának felhasználó látogatása során mindig csak az igénybe vett
szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükséges személyes adatokat kéri el a felhasználóktól
azok önkéntes, jellemzően ráutaló magatartással megadott hozzájárulása alapján,
ugyanakkor a kiszolgáló szerver automatikusan rögzít bizonyos adatokat a látogatásról (pl.:
látogatás ideje, IP cím, megtekintett aloldalak).
Adatkezelő – az automatikusan rögzített adatokon túl – csak olyan személyes adatokat
kezel és tárol, melyeket kifejezetten a felhasználó ad meg részére a regisztrációs űrlap
kitöltésével. A felhasználó hozzájárulását adja akkor, amikor a vonatkozó űrlap végén
található, az adattárolásra- és kezelésre figyelemeztető felhívás mellett elhelyezett
küldés/hozzájárulás/feliratkozás/megrendelés gombra kattint.
Az adatkezelés célja:
● azonosítás, technikai adminisztráció
● szolgáltatásért számlázás
● kapcsolattartás
● tájékoztatás
● szolgáltatások fejlesztése
A Felhasználó a Regisztráció során valóságos adatokat köteles megadni, a megadott adatok
más személyhez fűződő jogait nem sérthetik.
A Native Számlázó programmal rögzített adatokhoz nem fér hozzá a Szolgáltató.
Minden adat a felhasználó privát Apple iCloud rendszerében kerülnek mentésre.
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ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználó előzetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a
Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított
Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.
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