
 

 

Adatkezelési Szabályzat 

 

 

1. Adatkezelő neve: GERECSE TAXI Szolgáltató Kft. 
 

2. Adatkezelő címe: 2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 408., alagsor 
 

3. Adatkezelő elérhetőségei: 
 
- központi telefonszám: +36-34-325-325 
- e-mail cím: gerecsetaxi@freemail.hu 

 
4. Adatkezelés megnevezése:  

 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján 
az érintett hozzájárulása. 
 

5. A kezelt adatok:  
 
! On-line leadott rendeléshez szükséges regisztrációnál megadott adatok: név, 

telefonszám, e-mail cím. 
! Telefonon történő rendelés során kötelezően, vagy a felhasználó önkéntes 

tevékenyégének következtében megadott adatok: megrendelő neve, céges 
rendelés esetén cégnév, megrendelő telefonszáma, a megrendeléshez 
megadott minden cím és naptári adatok. 

! A felhasználó önkéntes tevékenysége által megadott profiladatok. 
 

6. Az adatkezelés célja: 
 
! A regisztráció során megadott adatok felhasználásának célja a felhasználó 

azonosítása, jogosultságainak ellenőrzése, kezelése. 
! A rendelés során megadott adatok felhasználásának célja, hogy a 

megrendelő által megadott időben és helyen, a taxi szolgáltatást biztosítsuk. 
Ezen adatokat az adatkezelő a saját, zárt rendszerében tárolja. 

! A profiladatként megadott adatok felhasználásának célja, a felhasználó  
kényelmének biztosítása. Ezen adatok körében a szolgáltatáshoz tartozó 
utazási szokásokkal kapcsolatos adatokat statisztikai célokra is 
felhasználjuk, mely statisztika az adatkezelő szolgáltatásai minőségének 
javítását szolgálják. Személyes adatokat harmadik félnek, illetve 
személynek nem adunk át, kivéve a törvény alapján kötelező 
adatszolgáltatást.  



 

 

 

 

! További cél a vonatkozó jogszabályi kötelezettségek maradéktalan 
teljesítése. 
 

7. Az adatkezelés időtartama: 
 
A felhasználó által kötelezően, vagy a felhasználó önkéntes tevékenységének 
következtében megadott adatokat a személygépkocsival díj ellenében végzett 
közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII.07.) Korm. rendelet 16.§ (3) 
bekezdésének rendelkezése alapján a Gerecse Taxi Kft. legalább 3 hónap 
időtartamig őrzi meg. 
 

8. A személyes adatok védelme: 
 
A megrendelés folytán tudomásunkra jutott adatok papír alapú rögzítése során, 
a vonatkozó jogszabályi háttér figyelembevételével, maximális figyelmet 
fordítunk azok zárt helyen történő tárolására. A keletkezett adatok továbbítása 
kizárólag az arra jogosult részére történhet.  
 

9. Az Adatkezelési Szabályzat módosításának lehetősége: 
 
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A 
megrendelő a módosítás hatálybalépését követő rendeléssel elfogadja a 
módosítást.  
 

10.  A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 
 
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A 
felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény, valamint a 
Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos 
segítségét. További kérdéssel, illetve észrevétellel kapcsolatban társaságunk a  
gerecsetaxi@freemail.hu címen várja a megkereséseket.   
 
Tatabánya, 2018. május 14.  

  

 

 


