
Jegyzőkönyv
Termék átadás, szolgáltatás igénybevétele

Termék(ek)/szolgáltatás adatai

Megnevezés Cikkszám Egyedi azonosító Db
szám

Ár Fizetve

Átadó/szolgáltató adatai

Név:......................................................................................................................................................

Székhely/Lakcím:.................................................................................................................................

Telefonszám:.................................................................Email:.............................................................

Átvevő/felhasználó adatai

Név:......................................................................................................................................................

Lakcím:.................................................................................................................................................

Telefonszám:.................................................................Email:.............................................................

A jegyzőkönyv aláírásával az átvevő/felhasználó elismeri, hogy a terméket/szolgáltatást megfelelő
minőségben és mennyiségben átvette/igénybe vette, továbbá hozzájárulását adja adatai
kezeléséhez, beleértve az átadásról készített fotókat, videókat és hozzájárul ahhoz, hogy a termék
átadás-átvételéről v. a szolgáltatás igénybevételéről készült fotó és videó felvételeket közzétételre
kerüljön a CoverMarket weboldalán és közösségi felületein. Részletes adatkezelési szabályzat a
hátoldalon olvasható.

Hely, dátum: ……………………………………….

………………………………………. …………………………………
Átadó (v. az átadó képviseletében)                                                                      Átvevő



Adatkezelési szabályzat

A átató, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő)  neve:………………………………………………………….

címe: …………………………………………………………………………………………………………….

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a szerződés szerinti teljesítés és a jogos érdek.

Az adatkezelés célja
A vásárlás, termékátadás megtörténtének ellenőrzése, az esetleges reklamációk kezelése, jogosságának
elbírálása, marketing tevékenység..

Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával
történik.

A átvevő a az aláírásával elfogadja a piac részvételi szabályzatát, továbbá önkéntesen és feltétel nélkül
hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a piac lebonyolítása céljából a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (Infotv.) mindenkori rendelkezésének, valamint a további vonatkozó jogszabályok
rendelkezései szerint megfelelően kezelje.

A kezelt személyes adatok az alábbiak:
az átvevő vezeték-és keresztneve, telefonszáma, email címe, lakcíme, aláírása, az átvevőről készült fényképek,
videófelvételek.

A személyes adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerül sor. A személyes adatokat a piac
megvalósításában közreműködő személyek és a vonatkozó technikai és személyzeti feladatokat végző
személyek ismerik meg.

átvevő jogai
A átvevő kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak
helyesbítését, valamint személyes adatainak -a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását,
valamint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A átvevő jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelésről,
kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, kérheti az
adatkezelés korlátozását, tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, joga van az adatok
hordozhatóságához, valamint hozzájárulását megtagadni és a kezelt személyes adatairól másolatot kérhet.
Ezen jogainak gyakorlása érdekében a átvevő személyes adataival kapcsolatos kérdésekben minden esetben a
Szervezőhöz, mint adatkezelőhöz fordulhat a “nyilatkozat” oldalon található email címen keresztül. Abban a
nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a átvevő közvetlenül a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:
+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat. Az érintett jogosult
jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –
az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható.

Adatkezelő kötelességei
Adatkezelő a kezelt adatokat a székehyén, valamint az informatikai tárhelyénköteles tárolni. Adatkezelő köteles
nyilvántartást vezetni minden adatvédelmi incidensről. Az adatvédelmi nyilvántartás az érintett személyes
adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját,
körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban
meghatározott egyéb adatokat.

Adatok törlése
Az átvevő kérésére az adatok törlésre kerülnek.


