
Adatvédelmi nyilatkozat 

Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a Nádor Irodaközpont Kft. legtöbb oldalát megtekintheti és 
alapvető funkcióit anélkül veheti igénybe, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna 
magáról. Weboldalunkon azonban fellelhetőek olyan szolgáltatások is, melyek 
igénybevételéhez szükség van regisztrációra és azonosítására. Ezen esetekben az Ön által 
megadott adatokat a nadoriroda.hu a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan 
kezeli és gondoskodik arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. A 
weboldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás teljes mértékben önkéntes. 

Ezen személyes információk megadására azért kérjük felhasználóinkat, hogy 
felhasználóinkról statisztikai adatokat nyerjünk, melyek segítségével szolgáltatásainkat a 
felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthetjük tovább. 

 
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 
LXIII. törvény rendelkezései szerint személyes adatnak minősül bármely meghatározott 
(azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból 
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Az adatvédelmi megoldások kialakításánál 
figyelembe vettük továbbá a 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok 
gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény 
kihirdetéséről rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait. 
Felhívjuk szíves figyelmedet, hogy a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi 
e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. 

Az adatok minősége, azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás 
során: 

a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni; 
b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem 
szabad felhasználni; 
c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon 
nem terjeszkedhetnek túl;  
d) az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;  
e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a 
tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,  
f) nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikaivéleményre, a vallásos vagy más 
meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, 
kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel 
kapcsolatos személyes adatokra is,  
g) megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt 
személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen 
elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására. 

Bármely felhasználónk bármikor végrehajthatja - megfelelő azonosítás után - személyes 
adatinak helyesbítését, vagy aktív állományból történő törlését. Amennyiben törli magát aktív 
felhasználóink közül, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy valamennyi előnye, jogosultsága, 
helyreállíthatatlanul elvész, és semmiféle követeléssel nem állhat elő a 
nadoriroda.huüzemeltetője irányában.  



 
Oldalaink tartalmaznak olyan hivatkozásokat (linkeket), amelyek más szolgáltatók 
weboldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az 
üzemeltető nem vállal felelősséget. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak 
nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, 
késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az üzemeltető minden 
kártérítési felelősséget kizár. 

 
A weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában a webdesigner és a fejlesztő cégek szellemi 
alkotása, mely csak bizonyos törvényi korlátok között használható fel. A weboldalon található 
anyagokat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, 
előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi 
célzattal felhasználni. 

A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más Internetes oldalakon, illetve számítógépes 
hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. A weboldalon található 
anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása 
szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet. 

 
Amennyiben úgy érzi, hogy - törekvéseink ellenére - valamely információ nem felel meg a 
valóságnak, kérjük, jelezze számunkra. Munkatársaink igyekeznek minél előbb korrigálni a 
szükséges adatokat.  
  

 


