SZEMÉLYES ADATFELDOLGOZÁSRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

Greenlux Kft, 9111 Tényő, Árpád utca 118, Cégjegyzékszám: 08-09-024146, Adószám: 24126139-2-08

A 9111 Tényő, Árpád utca 118 székhelyű, Greenlux Kft. (a továbbiakban mint „adatkezelő“), üzleti tevékenysége
megvalósításával összefüggésben feldolgozza ügyfeleinek személyes adatait, ideértve a potenciális ügyfeleket
és szállítóikat is.
E dokumentum célja összhangban áll a vonatkozó jogszabályokkal, különösen a Európai Parlament és Tanács
(EU) 2016/679. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletével (2016. április 27.), hogy teljes körű információt nyújtsanak
ezen ügyfeleknek személyes adataik feldolgozásáról, különös tekintettel arra, hogy személyes adataik milyen
mértékben és milyen célból kerülnek feldolgozásra, ki és hogyan fogja feldolgozni személyes adataikat, és kinek
adhatják át személyes adataikat, valamint a személyes adataikhoz való hozzáférési jogukról, a személyes
adataik helyesbítéséhez való jogukról, valamint az alkalmazandó jogszabályok szerinti egyéb jogaikról.
E dokumentum nyilvánosan hozzáférhető az adatkezelő weboldalán: https://www.greenlux.hu

I.

Az alapfogalmak meghatározása
1.

E dokumentum olyan szavakat és kifejezéseket használ, amelyek az alkalmazandó
jogszabályokkal összhangban a következő jelentéssel rendelkeznek:
Személyes adat

bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozó információ; pl. név, vezetéknév, születési idő, állandó lakcím,
azonosító számok, e-mail cím stb.;

Adatok érintettje

az a természetes személy, akire a személyes adatok vonatkoznak;

Személyes adatok
feldolgozása

minden olyan művelet vagy műveleti csoport, amely személyes adatokat
vagy személyes adatok halmazát foglalja magában, például gyűjtését,
rögzítését, rendezését, tárolását, adaptálását vagy módosítását,
visszakeresését, megtekintését, használatát, továbbítását, terjesztését
vagy más módon elérhetővé tételét, válogatását, korlátozását, törlését,
megsemmisítés;

Személyes adatkezelő

általában egy személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely
önmagában vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok
feldolgozásának céljait és eszközeit, feldolgozza a személyes adatokat,
és felelős az ilyen feldolgozásért; a személyes adatkezelő tehát a
Greenlux Kft., székhely: 9111 Tényő, Árpád utca 118

Személyes adatok
címzettje

bármely természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy
más szerv, amelynek személyes adatokat továbbítanak;

Személyes adatfeldolgozó

természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy más szerv,
amely az adatkezelő számára személyes adatokat dolgoz fel;

Az érintett hozzájárulása

bármilyen szabad, konkrét, és információk birtokában történő egyértelmű
akarat kifejezése, amellyel az érintett nyilatkozattal vagy más nyilvánvaló
megerősítéssel hozzájárul személyes adatainak feldolgozásához;

Érzékeny személyes adatok

a személyes adatok különleges kategóriája, amely tartalmazza a faji vagy
etnikai származásra, a politikai véleményekre, a vallásra vagy
meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra, az egészségre, a szexuális
irányultságra és a bűncselekményekre vagy a személyek jogerős
elítélésére vonatkozó adatokat, genetikai és biometrikus adatokat; ezek
az adatok károsíthatják az érintettet a társadalomban, a munkahelyen,
az iskolában, vagy megkülönböztetést okozhatnak;

Felelős személy

a

társaság

ügyvezetője,
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Holiková

Beáta

e-mail

címe:

greenlux@greenlux.hu, akit az adatkezelő felhatalmazott a VII. cikkben
meghatározott jogok és kötelezettségek teljesítésére az ügyfelek és
beszállítók felé, ügyfelek és szállítók kapcsolattartója személyes adatok
védelmével kapcsolatos kérdésekben, tárgyalásokat folytat a felügyeleti
hatósággal és az adatkezelőt képviseli, de nincs megbízva a személyes
adatok feldolgozásra
Felügyeleti hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhely: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postai cím: 1530 Bubapest,
PF.:5., ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@naih.hu

II.

A személyes adatkezelő azonosítása
1.
2.

Az ügyfelek üzleti tevékenységek elvégzésével összegyűjtött személyes adatainak kezelője a
Greenlux Kft, 9111 Tényő, Árpád utca 118
E kezelő elérhetőségei a következők:
 cím: 9111 Tényő, Árpád utca 118
 e-mail: greenlux@greenlux.hu
III.
Az érintettek és a személyes adatok kategóriái

1.

2.
3.

Az adatkezelő feldolgozza ügyfelei (természetes személyek, mint gyártók vagy az adatkezelő
termékeit eladó értékesítők) személyes adatait, ideértve a potenciális ügyfelei személyes
adatait is, akiket érdekel az adatkezelő termékeivel kapcsolatos információ vagy műszaki
támogatás, vagy akik előzetes hozzájárulásukat adták az adatkezelőnek a számukra történő
termékajánláshoz (a továbbiakban: „ügyfelek“).
Az adatkezelő az egyes áruszállítók vagy szolgáltatók személyes adatait is feldolgozza,
amelyeket ezt követően tevékenységeihez használ (a továbbiakban: „szállítók“).
Az adatkezelő által az ügyfelek számára feldolgozott személyes adatkategóriák közé az alábbiak
tartoznak:





4.

alapvető azonosítási adatok (az ügyfél egyértelmű és félreérthetetlen azonosítására
szolgáló adatok): tudományos fokozat, utónév, családi név, cég, állandó lakcím,
vállalkozás székhelye, szervezetazonosító szám, adószám, banki kapcsolat;
elérhetőség (az ügyféllel való kapcsolattartást lehetővé tevő személyes adatok): e-mail
cím, mobiltelefonszám, telefonszám;
az ügyfél és az adatkezelő közötti kommunikációból származó adatok (ezek az adatok
a Greenlux Kft. és az ügyfél közötti áruk vagy szolgáltatások biztosításával kapcsolatos
kommunikáció során merülnek fel): írásbeli és elektronikus kommunikáció;

A személyes adatok azon kategóriái, amelyeket az adatkezelő a beszállítóknál dolgoz fel, ide
tartoznak:





alapvető azonosítási adatok (a szállító egyértelmű és félreérthetetlen azonosítására
szolgáló adatok): tudományos fokozat, utónév, családi név, cég (vállalkozás), állandó
lakcím, vállalkozás székhelye, szervezetazonosító szám, adószám, banki kapcsolat;
elérhetőség (a szállítóval való kapcsolattartást lehetővé tévő személyes adatok): e-mail
cím, mobiltelefonszám, telefonszám;
a szállító és az adatkezelő közötti kommunikációból származó adatok (ezek az adatok
az adatkezelő és az ügyfél közötti áruk vagy szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos
kommunikáció során merülnek fel): írásbeli és elektronikus kommunikáció;
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IV.

A személyes adatok feldolgozásának célja és jogalapja
1.

Az adatkezelő az ügyfelek és a szállítók személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:






2.

3.

Az adatkezelő a személyes adatokat feldolgozza különösen a következők által
ráruházott törvényes kötelezettségek teljesítése céljából: A személyes adatok
kezeléséről és az adatvédelemről az Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezik. Rögzíti (5.§), hogy
személyes adat csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárult, azaz magunk
rendelkezhetünk adatainkkal: ki és hogyan tarthatja nyilván, használhatja fel. Fontos
tudni – a törvény alapelvként rögzíti (4.§) –, hogy személyes adat
kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
kezelhető, és csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére, tehát elsősorban számviteli és
adóügyi célokra, archiválási célokra
Az adatkezelő továbbá feldolgozza a személyes adatokat a megkötött szerződés
teljesítése céljából, amely elsősorban a következő tevékenységeket foglalja magában:
intézkedések végrehajtása a szerződés megkötése előtt, a megbízás benyújtása,
elfogadása és teljesítése, a szerződés teljesítése, a számla kiállítása, a megkötött
szerződésből eredő követelések rendezése (panasz) stb. ;
Az adatkezelő jogos érdekei érdekében dolgozza fel a személyes adatokat is, ahol a
kezelő jogos érdekeinek a következő tevékenységeket kell tartalmazniuk: az adatkezelő
törvényes jogainak érvényesítése az érintettel szemben, belső adminisztratív
folyamatok, belső statisztikai elemzés, közvetlen marketing tevékenységek
felhasználása üzleti üzenetküldés formájában az ügyfeleknek az adatkezelő hirdetési
szolgáltatásairól vagy az ajánlott szolgáltatásokra vonatkozó újdonságokról
tájékoztató hírlevelek formájában

Az adatkezelő feldolgozza ügyfeleinek és szállítóinak személyes adatait, ahogyan e cikk előző
részéből kiderül, mindig legalább az egy jogi indok teljesülése miatt: a szerződés teljesítésének
szükségességéből fakadó jogi indok a GDPR 6 cikk. 1 bekezdésének b) betűje szerint, a jogi
kötelezettség teljesítésének szükségességéből fakadó jogi indok a GDPR 6. cikk. 1.
bekezdésének c) betűje szerint és az adatkezelő szükséges jogos érdekei teljesítéséből fakadó
jogi indok a GDPR 6 cikk. 1 bekezdésének f) betűje szerint. Az adatkezelő legalább az alább
feltüntetett jogi indokból az egyes tevékenységeinek teljesítése miatt, amely során a személyes
adatokat dolgozzák fel, az adatkezelő a meglévő ügyfelekkel és beszállítókkal feldolgozhatja
személyes adataikat a jóváhagyásuk nélkül.
Az adatkezelő a potenciális ügyfelek személyes adatait a következő jogi indokok alapján
dolgozza fel: az adatkezelőnek nyújtott ügyfél előzetes hozzájárulása a bizonyos információs
társadalmi szolgáltatásokról szóló 2001.évi CVIII. törvénnyel összhangban, bizonyos
információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról a személyes adatok feldolgozására
vonatkozó információk benyújtásával, az adatkezelő jogos érdekei alapján a GDPR 6. cikk 1.
bekezdésének f) betűje szerint. Ez a jogos érdek annak lehetővé tétele, hogy az adatkezelő
rögzítse egy potenciális ügyfél személyes adatait a potenciális ügyfél számára tervezett
marketingtevékenységek során, különösen üzleti üzenetek küldése formájában az adatkezelő
által kínált áruval az ügyfelek számára.

V.

A tárolás ideje, a személyes adatok feldolgozásának forrása és módja
1.

A kezelő a vevővel vagy a szállítóval fennálló szerződéses kapcsolat időtartama alatt megőrzi a
vevő vagy szállító személyes adatait. A szerződéses jogviszony megszűnése és valamennyi a
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

szerződésből fakadó vagy összefüggő kötelezettségek rendezését követően az adatkezelő
megőrzi az ügyfél vagy a szállító személyes adatait a szükséges a törvény szerint előírt
időtartamra. A személyes adatok megőrzési időtartamát elsősorban az általános és a
különleges elévülési idők szerint határozzák meg a Polgári Törvénykönyv szerint.
Abban az esetben, ha a potenciális ügyfél előzetesen hozzájárul a kereskedelmi tájékoztatás
elküldéséhez, azaz marketing célokra adott hozzájáruláshoz vagy szerződéskötési ajánlathoz, a
személyes adatok tárolásának időtartamát az ilyen hozzájárulás megadásától számított 5
évben kell meghatározni.
A személyes adatok megőrzési idejének meghatározásakor mindig figyelembe veszik azt a
tényt, hogy mindig csak a szerződéses kapcsolatból vagy a vonatkozó jogszabályokból eredő
jogok és kötelezettségek biztosításához feltétlenül szükséges időről legyen szó.
A személyes adatok kezelésekor az adatkezelő a minimalizálás elvét alkalmazza, ami azt jelenti,
hogy amint lejár annak az időszaknak a teljes időtartama, amely alatt az adatkezelő köteles a
személyes adatok megőrzésére, névteleníti a személyes adatokat, vagy teljes mértékben törli
azokat saját adatbázisából és információs rendszeréből. Az adatkezelő szigorú belső
szabályokat állapított meg a személyes adatok tárolására vonatkozóan, amelyek biztosítják,
hogy az adatokat az engedélyezett vagy kötelező érvényűnél hosszabb ideig ne tárolják.
Az adatkezelő a következő forrásokból szerez személyes adatokat az ügyféllel kapcsolatban:
 közvetlenül az ügyféltől vagy a szállítótól,
 nyilvánosan elérhető forrásokból (nyilvános jegyzékek, nyilvános nyilvántartások vagy
listák, az interneten nyilvánosan elérhető információk, amelyeket az ügyfél vagy
szállító saját maga közzétesz - az ügyfél vagy a szállító weboldala),
Az ügyfelek és a szállítók személyes adatainak feldolgozását közvetlenül az adatkezelő végzi. A
feldolgozás elektronikus formában, számítógépes technológiával és papír formában,
manuálisan történik. Az adatkezelő meghozta a megfelelő és elegendő technikai és szervezeti
intézkedéseket az ügyfelek és a szállítók általa feldolgozandó személyes adatainak védelme
érdekében, elsősorban olyan intézkedéseket, hogy e személyes adatokhoz ne lehessen
jogosulatlanul vagy véletlenszerűen hozzáférni, továbbá ne lehessen ezen adatokat
megváltoztatni, megsemmisíteni, elveszteni, jogosulatlan továbbítani, jogosulatlanul
feldolgozni, valamint személyes adatokkal való egyéb módon visszaélni. Minden olyan személy,
aki számára hozzáférhetővé teszik az ügyfelek és a szállítók személyes adatait, tiszteletben
tartja az érintettek magánélethez való jogát, és kötelesek a személyes adatok védelmére
vonatkozó törvényi rendelkezésekkel összhangban eljárni. Az adatkezelőnek nincs automatikus
döntéshozatali folyamata, ideértve a profilozást is, az ügyfelek vagy a szállítók személyes
adatainak feldolgozása során.
Az adatkezelő az ügyfelek vagy beszállítók személyes adatait olyan mértékben dolgozza fel,
amelyben azokat az érintett vevő vagy beszállító közölte az adatkezelővel, a közöttük fennálló
szerződéses viszony kapcsán, vagy amelyeket az adatkezelő által egyéb módon megszerzett és
a jogszabályokkal összhangban, vagy jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében dolgozza
fel.

VI.
A személyes adatok címzettjeinek kategóriái
1.

Az adatkezelő személyes ügyféladatokat a következő címzetteknek adhat:




közigazgatási hatóságoknak, ill. más jogalanyoknak a jogszabályokban előírt jogi
kötelezettségek teljesítése keretében (pl. felügyeleti hatóságok, bíróságok,
büntetőeljárásokban tevékenykedő testületek, végrehajtók, közjegyzők, vagyonfelügyelők,
vámtisztviselők stb.);
egyéb szervezeteknek, ha ez az adatkezelő jogainak védelméhez szükséges (pl.
biztosítótársaságoknak biztosítási igények követelése során, bíróságoknak jogi követelések
érvényesítése során, végrehajtóknak stb.);
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az adatkezelő tevékenységeinek elvégzéséhez szükséges szolgáltatások nyújtóinak (pl.
számviteli és adótanácsadói szolgáltatások, jogi szolgáltatások stb.).

VII.

Az ügyfelek és a szállítók jogai a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban

1.

2.

3.

4.

5.

Azon ügyfél vagy szállító, akinek személyes adatait az adatkezelő dolgozza fel, a következő jogokat
gyakorolhatja:
a) a személyes adatokhoz való hozzáférés joga (lásd a 2. bekezdést),
b) a személyes adatok helyesbítésének joga (lásd a 3. bekezdést),
c) a személyes adatok törlésének joga (lásd a 4. bekezdést),
d) a személyes adatfeldolgozás korlátozásának joga (lásd az 5. bekezdést),
e) a személyes adatok hordozhatóságához való joga (lásd a 6. bekezdést),
f) tiltakozás joga (lásd a 7. bekezdést),
g) panasz benyújtásának joga a hatóságnál (lásd a 8. bekezdést).
Az ügyfél vagy a szállító jogosult az adatkezelőtől igazolást kérni, vajon az őt érintő személyes
adatok feldolgozása megtörtént, vagy sem, amennyiben igen, jogában áll hozzáférni az alábbi
személyes adatokhoz, illetve alábbi információkhoz: a feldolgozás célja; érintett személyes
adatkategóriák; címzettek vagy címzett-kategóriák; a személyes adatok tárolásának időtartama; az
adatokkal érintettek jogosultsága a személyes adatok helyesbítésére, törlésére, korlátozására,
jogosultságra panasztételhez, jogosultságra a felügyeleti hatóságnál történő panaszbenyújtásra;
minden hozzáférhető információra a személyes adatok forrásáról; azon tényre, hogy automatizált
döntéshozatalra kerül sor a profilozást is beleértve.
Az ügyfélnek vagy a szállítónak továbbá joga van, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helytelen, pontatlan személyes adatait helyesbítse. Figyelembe véve a feldolgozás céljait, az
ügyfélnek vagy a szállítónak joga van kiegészíteni a hiányos személyes adatokat, még egy kiegészítő
nyilatkozat benyújtásával is.
Az ügyfélnek vagy a szállítónak joga van arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje az ügyféllel vagy a szállítóval kapcsolatos személyes adatokat, és az adatkezelő köteles
indokolatlan késedelem nélkül törölni a személyes adatokat, ha az alábbi okok egyike áll fenn:
a) a személyes adatokra már nincs szükség arra a célra, amelyre azokat összegyűjtötték vagy
más módon feldolgozták;
b) az ügyfél vagy szállító visszavonja hozzájárulását, amelynek alapján a GDPR 6 cikk. 1
bekezdésének a) betűje vagy a GDDPR 9 cikk. 2. bekezdésének a) betűje szerint az adatok
feldolgozásra kerültek, és nem létezik semmilyen további jogi indok a feldolgozásra
c) az ügyfél vagy szállító a GDPR 21 cikkének 1. bekezdése szerint kifogásolja a feldolgozást
és nincs kényszerítő jogos indok a feldolgozásra, vagy az ügyfél vagy szállító a GDPR 21.
cikkének 2. bekezdése szerint kifogásolja a feldolgozást;
az ügyfél vagy a szállító a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése értelmében kifogásolja a
feldolgozást, és nincs kényszerítő jogos indok a feldolgozásra, vagy az ügyfél vagy
szállító a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése értelmében kifogásolja a feldolgozást;
d) a személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel;
e) a személyes adatokat törölni kell az uniós jogban (a GDPR-ben szereplő kifejezés
értelmében) vagy az adatkezelőnél alkalmazandó tagállamban meghatározott jogi
kötelezettség teljesítése érdekében;
f) személyes adatokat gyűjtöttek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
nyújtásával kapcsolatban a GDPR 8. cikkének 1. bekezdése szerint.
Az ügyfélnek vagy a szállítónak joga van arra, hogy az adatkezelő a következő esetek bármelyikében
korlátozza a feldolgozást:
a) az ügyfél vagy a szállító megtagadja a személyes adatok pontosságát azon ideig, amely az
adatkezelő számára szükséges a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséhez;
b) a feldolgozás jogellenes, és az ügyfél vagy szállító megtagadja a személyes adatok törlését
és kéri, hogy korlátozza azok felhasználását;
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c) az adatkezelőnek feldolgozási célokra már nincs szüksége a személyes adatokra, de az
ügyfél vagy a szállító kéri ezeket a jogi követelések meghatározására, érvényesítésére
vagy védelmére;
d) az ügyfél vagy a szállító a GDPR 21. cikkének 1. bekezdése alapján kifogásolta a
feldolgozást mindaddig, amíg nem ellenőrzik, hogy az adatkezelő jogos indokolása
meghaladja-e az ügyfél vagy a szállító jogos indokát
Az ügyfélnek vagy a szállítónak joga van arra, hogy az adatkezelőnek átadott személyes adatainak
megismerésére strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban, valamint joga
van arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőhöz továbbítsa anélkül, hogy akadályozná az
adatkezelőt, akinek a személyes adatokat átadta, mégpedig abban az esetben is, ha a feldolgozás
hozzájáruláson alapul (a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének a) betűje, a GDPR 9. cikk 2. bekezdésének a)
betűje szerint, vagy a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének b) pontjában említett szerződés alapján és a
feldolgozás automatikusan megtörténik.
Az ügyfélnek vagy a szállítónak a GDPR 6. cikk 1 bekezdésének e) vagy f) betűje alapján bármikor
jogában áll kifogást emelni a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen az ő sajátos
helyzetéhez kapcsolódó okok miatt, ideértve az e rendelkezések alapján történő profilozást is. Ha a
személyes adatokat a közvetlen marketing céljából dolgozzák fel, akkor az ügyfélnek bármikor joga
van kifogást emelni a rá vonatkozó személyes adatok ezen marketing céljából történő feldolgozása
ellen, amely magában foglalja a profilalkotást is a közvetlen marketing szempontjából.
A közigazgatási vagy bírói jogvédelem egyéb eszközeinek sérelme nélkül az ügyfélnek vagy a
szállítónak panaszt kell benyújtania a felügyeleti hatósághoz, azaz a személyes adatok védelmére
szolgáló hivatalhoz, amelynek székhelye 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postai cím:
1530 Budapest, Pf.:5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu ha az ügyfél vagy szállító úgy véli, hogy
személyes adatainak feldolgozása megsérti a GDPR rendelet bármelyik rendelkezését.
A jelen cikk előző 2-7 bekezdésében meghatározott jogokat közvetlenül az adatkezelőnél, mégpedig
a felelős személynél érvényesítik az az alábbi greenlux@greenlux.hu e-mail címen, vagy írásban az
adatkezelő székhelyének címén: 9111 Tényő, Árád utca 118.
A személyes adatok feldolgozása kapcsán az ügyfélre vagy a szállítóra, mint adatok érintettjeire,
nem vonatkoznak olyan döntések, amelyek kizárólag az automatikus feldolgozáson alapulnak, és
amelyek bármilyen joghatással bírnának rá, vagy egyéb módon jelentősen érintenék.
Az ügyfél vagy a szállító által gyakorolt jogokkal kapcsolatos minden kommunikációt és
nyilatkozatot az adatkezelő ingyenesen rendelkezésre bocsát, mégpedig a lehető leghamarabb, de
legkésőbb egy (1) hónapon belül az ügyfél vagy a szállító jogainak érvényesítésétől számítva. Az
adatkezelő szükség esetén a kérelmek összetettségére, valamint számukra való tekintettel, jogosult
ezt az időtartamot két (2) hónappal meghosszabbítani. Az adatkezelő az ügyfelet, vagy a szállítót
köteles tájékoztatni a meghatározott időtartam meghosszabbításáról, valamint annak okairól is.
Az adatkezelő fenntartja a jogot, ha az ügyfél vagy a szállító ésszerűtlenül vagy aránytalanul
gyakorolja a fenti jogait, elsősorban azért, mert ez megismétlődne, ésszerű díjat számíthat fel az
ügyfélnek vagy a szállítónak, figyelembe véve a kért információ nyújtásának adminisztratív
költségeit, vagy megtagadhatja az ügyfél vagy a szállító kérelmének teljesítését.
Kelt: Tényő, 2018.5.15
Greenlux Kft nevében
Holíková Beáta– ügyvezető

6

