
Adatvédelmi tájékoztató 

 

1. 

Név:    Komtravel Kft. 

Képviselő:  Kovács Kitti 

Székhely:  2900 Komárom, Deák Ferenc utca 3. 

Cégjegyzékszám: 11 09 016980 

Adószám:  22702645-2-11 

2. 

Név:    Prestige Busz Kft. 

Képviselő:  Kovács Kitti 

Székhely:  2900 Komárom, Deák Ferenc utca 3. 

Cégjegyzékszám: 11 09 023091 

Adószám:  25029183-2-11 

 

Ügyvezető igazgató:  

Kovács Sándor Attila 

Tel: +3620920-55-72 

e-mail: kombusz@kombusz.hu 

 

A vállalat jelenleg tájékoztatóban nyilatkozza, hogy a következő adatokat 

gyűjti: 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Kategória: EGYÉB 

Minden olyan eseti adat, amelyhez a cég működése során a főkategóriák mellett 

hozzáférhet. pl. webes megrendelés, állásra jelentkezés. 

Adatok tárolásának időtartama: 

Eseti jellegű, nem őrizendő. Tárolása szigorúan a szükséges időtartamig korlátozandó. 

Az érintett jogai: 

Az érintett személyesen a vállalat székhelyén 2900, Komárom Deák Ferenc utca 3. 

(nyitvatartási időben hétfőtől-péntekig 8-16 óráig) kérheti a hozzáférést a tárolt adataihoz. 

Hosszú távú kapcsolat esetén, e-mailben a kombusz@kombusz.hu levelezési címen vagy 

telefonon:+36/34/344-315 számon vagy személyesen: a vállalat székhelyén 2900, Komárom 

Deák Ferenc utca 3. (nyitvatartási időben hétfőtől-péntekig 8-16 óráig) kérheti adatainak 

helyesbítését. 

Az adatok törlése, elektronikus adatnál végleges törléssel, papír alapú nyomtatvány 

kitöltésnél iratmegsemmisítővel történik. 

Az érintett adatait nem használjuk fel adatfeldolgozás céljából, csupán az esetleges hatósági 

ellenőrzések miatt a teljesítések igazolásához tároljuk. Illetve hozzájárulásuk alapján 

kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás céljából felhasználjuk az ügylet végéig. 

Az adatok olyan eszközön vannak mentve, amelynek hordozhatóságát a vállalat szabályzata 

tiltja, amennyiben az érintett kéri, személyes adatainak kiadását gondoskodunk az általa 

kért hordozható módon. 

Hozzájárulás: 

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását 

visszavonja. Ezt e-mailben, postai úton levélben/személyesen a székhelyen teheti meg (2900 

Komárom, Deák Ferenc utca 3. hétfőtől péntekig 8-16 óráig kivéve ünnepnapokon). A 

hatóság szervek részére megőrizendő adatok kivételt jelentek ez alól. 

Panasz: 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panaszát a jogosult NAIH hatóságnál lehet megtenni: 

 

Posta cím:  1530  Budapest, Pf.: 5. 

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

mailto:kombusz@kombusz.hu


Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

URL http://naih.hu 

  

Az adatszolgáltatás jogi alapja  

Amennyiben megrendelését személyes teszi meg kollégáink által nyújtott űrlap segítségével 

hozzájárulhat a személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben a weboldalon teszi meg, a 

megrendeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozat hiányában nem tudunk árajánlatot tenni 

az Ön részére, mert szükségesek az adatok ahhoz, hogy Önnel kapcsolatba léphessünk. Ha 

aktuális álláslehetőségünkre jelentkezik, akkor a személyi kérdésekben felelős személy 

részére minden kötelező adat szükséges a jelentkezés elbírálása érdekében. Közvetlen e-

mail-es megrendelés esetén tájékoztatjuk, hogy személyes adatait felhasználjuk a 

tájékoztató szerinti módon. 
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