
NYILATKOZAT AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MEGISMERÉSÉRŐL ÉS HOZZÁJÁRULÁS 

AZ ADATKEZELÉSHEZ 

 

A jelen Adatkezelési Nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy az Inter Cars Hungária Kft. közvetlen 
üzletszerzésről szóló Adatkezelési Tájékoztató megnevezésű dokumentumban (az „Tájékoztató”) 
foglaltakat a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően teljes körűen megismertem, elolvastam és 
megértettem. 

A fentiekre tekintettel jelen Nyilatkozat útján kifejezetten megerősítem, hogy az Inter Cars 

Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 01-09-715340; székhelye: 1139 
Budapest, Frangepán u. 44/B; képviseli: Baán Csaba ügyvezető önállóan - az „Adatkezelő”) 
tájékoztatott az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről, így különösen az 
adatkezelés céljáról, a kezelt adatok fajtájáról, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról és 
jogorvoslati lehetőségeimről. 

A Tájékoztatóban foglaltak ismeretében jelen Nyilatkozattal kifejezett hozzájárulásomat 

adom ahhoz, hogy az Adatkezelő az általam önkéntesen megadott alábbi személyes 
adataimat rögzítse, rendszerezze, tárolja és kezelje a Tájékoztatóban meghatározott 
alábbi adatkezelési célból, megfelelően az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 
2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR) előírásainak, annak is különösen 

6. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak. 

 

Adatkezelés célja Kezelt személyes adatok 

köre 

Az adatkezelés ideje 

 

1.) Marketing célú hírlevelek 
küldése e-mailben az 
Inter Cars Hungária Kft. 
aktuális promócióiról, 
akcióiról, illetve minden 
olyan információról, 
mely az Érintett 

érdeklődésére tarthat 
számot. 

2.) Marketing célú hírlevelek 
küldése sms-ben az 
Inter Cars Hungária Kft. 
aktuális promócióiról, 
akcióiról, illetve minden 

olyan információról, 

mely az Érintett 
érdeklődésére tarthat 
számot 

1.)  Név 

 

E-mail cím 

 

 

 

 

2.) Név 

 

Mobil telefonszám 

Az Érintett adatai 

kezeléséhez való 

hozzájárulását 

visszavonó 

nyilatkozatát követően 

haladéktalanul, de 

legkésőbb 3 

munkanapon belül az 

Érintett adatai törlésre 

kerülnek.  

 

Tudomással bírok arról, hogy a jelen hozzájárulásomat bármikor jogosult vagyok visszavonni a 
Tájékoztatóban meghatározott postai, illetve az elektronikus elérhetőségre küldött kérelemmel. 
Tudomással bírok arról is, ha a kérelmemből nem derül ki, hogy mely adatkezelési céllal kapcsolatban 
terjesztem elő a hozzájárulásom visszavonását, úgy az Adatkezelő – több adatkezelési cél esetén - 
valamennyi cél tekintetében megszűnteti az adatkezelést. 

 


