
Adatvédelmi tájékoztató 
A Profi Risk Consulting Kft. tájékoztatja a www.profirisk.hu  oldalt látogatókat az általa kezelt 
személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes 
adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek 
jogairól és azok gyakorlásának módjáról. 

1. Adatkezelő: 

Profi Risk Consulting Kft.  
Székhelye: 2840 Oroszlány, Dózsa György u. 18. fsz./1. 
Iroda: LURDY-HÁZ, 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. szám II. emelet 2B-307.  
Telefonszám: +36 70 946-0416, +36 70 776-5766 
E-mail cím: info@profirisk.hu 

A Profi Risk Consulting Kft. adatkezelési gyakorlata az Európai Unió Általános Adatvédelmi 
rendelete (GDPR), és a 2011. évi CXII. Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ 
Szabadságról szóló törvény (Infotv.) rendelkezésein alapszik. 

2. A kezelt adatok köre 

Szolgáltatás iránt a honlapon található elérhetőségek alapján e-mail-ben, vagy telefonon 
érdeklődők esetén 

 név (nem kötelező) 
 lakcím/tartózkodási hely (nem kötelező) 
 email cím 
 telefonszám (nem kötelező) 

A honlapon regisztráció nem lehetséges. A Profi Risk Consulting Kft. hírlevél-küldő 
szolgáltatást nem üzemeltet. A www.profirisk.hu honlap nem alkalmaz cookie-kat (süti), és 
reklámozási tevékenységben sem vesz részt.  

3. Az adatkezelés célja 

Az érdeklődő által rendelkezésre bocsátott, 2. pontban megjelölt személyes adatokat a Profi 
Risk Consulting Kft. kizárólag abból a célból kezeli, hogy az érdeklődőket a szolgáltatásairól 
telefonon vagy elektronikus úton közvetlenül is tájékoztassa.  

4. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a www.profirisk.hu oldalon található elérhetőségek (e-mail, telefon) 
valamelyikén érdeklődők önkéntes hozzájárulása. 

5. Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés az érdeklődő érintett esetén az e-mail üzenet vagy telefonhívás Profi Risk 
Consulting Kft-hez történő beérkezésének napján kezdődik, és az érdeklődő törlési kérelméig, 
vagy annak a célnak a teljesüléséig tart, amely érdekében a látogató/érdeklődő azokat megadta, 
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illetve ameddig azok megőrzésére törvényi előírás kötelezi a Profi Risk Consulting Kft-t. 
Amennyiben az érintettel az adatkezelés kezdetét követően 30 napon belül a kapcsolatfelvétel 
nem lehetséges, úgy érdekmúlás miatt a tárolt személyes adatokat a Profi Risk Consulting Kft. 
haladéktalanul és visszaállíthatatlanul megsemmisíti. Érdekmúlásnak tekintendő az is, ha az 
érintett kommunikációja alapján egyértelműen következtetni lehet arra, hogy a Profi Risk 
Consulting Kft. szolgáltatásait nem kívánja igénybe venni. 

6. A honlap üzemeltetőjére és az adatbiztonságra vonatkozó információk 

A www.profirisk.hu honlapot a Profi Risk Consulting Kft. üzemelteti, az üzemeltetéshez 
adatfeldolgozót (Wasabi Design Kft., székhely: 7623 Pécs, Közraktár u. 1-3., telefonszám: +36 
20 502-7156, e-mail: hello@arculatbank.hu) vesz igénybe. 

A Profi Risk Consulting Kft., mint adatkezelő, a Wasabi Design Kft., - mint adatfeldolgozó -
szerverein tárolt személyes adatok vonatkozásában, az adatkezelő és az adatfeldolgozó között 
létrejött adatvédelmi megállapodás alapján szavatol a személyes adatok biztonságáért. A 
megállapodásban foglaltak szerint, az adatfeldolgozó minden szükséges biztonsági, szervezési 
és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a 
jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. Az 
adatfeldolgozó informatikai rendszere olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel 
gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban 
jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.  

A Profi Risk Consulting Kft. által közvetlenül – papír alapon, vagy digitálisan – tárolt 
személyes adatok védelmét az alábbiak garantálják: 24 órás élőerős őrzés, kamerás megfigyelés 
az irodaházban, az iroda mechanikai vagyonvédelme, szigorú kulcskezelési szabályok, 
korlátozott belépési jogosultság, iratok zárt tárolása, számítógépek merevlemez védelme, 
szabályozott felhasználói jogosultságok, titkosított algoritmusú adattovábbítás.          

7. Az adatokhoz hozzáférők köre 

Az érintettek által megadott személyes adatokhoz a Profi Risk Consulting Kft. ügyvezetője, és 
a Wasabi Design Kft. munkatársai férhetnek hozzá. A Wasabi Design Kft. munkatársainak 
személyes adatokhoz történő hozzáférését a jelen adatvédelmi tájékoztató 6. pontjában 
megjelölt adatvédelmi megállapodás korlátozza. Ez alapján az adatfeldolgozó csak az 
adatkezelő utasításai alapján járhat el a személyes adatokkal összefüggésben, azokat saját 
céljaira nem használhatja fel, azokon változtatást nem eszközölhet, nem törölheti, harmadik 
személynek nem adhatja át. Utóbbi nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező 
adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor.  

A Profi Risk Consulting Kft. az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt is, minden egyes 
adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. 

8. Az érintettek jogai 

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Profi Risk Consulting Kft. által kezelt, rá 
vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, 
megváltoztatását, törlését, az info@profirisk.hu e-mail címre megküldött levélben. A Profi Risk 
Consulting Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 
azonban 3 munkanapon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak. 
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9. Jogorvoslat 

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz [1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-
1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu], vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) 
szerint illetékes törvényszéken. 
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