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Kurucz Norbert egyéni vállalkozó (székhelye: 1077 Budapest, Dob utca 101. 3/301., NAIH-

131048/2017) a debreceni Kurucz Húsboltok üzemeltetője, akinek legfőbb célja valamennyi 

magyar és európai uniós jogszabály maradéktalan betartása, ideértve a fogyasztói és üzleti partnerei 

személyes adatainak védelmét. 

Személyes adatnak minősülnek jelen adatkezelés keretében az alábbiak: név, születési idő, lakcím, 

telefonszám.  

Ezen fenti adatokat Kurucz Norbert egyéni vállalkozó az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – összhangban az Európai Parlament és a 

Tanács 95/46 EK. irányelvével – rendelkezéseinek teljes körű betartása mellett a reprezentatív 

felméréshez szükséges körben és célból összegyűjtheti, kezelheti és feldolgozhatja. Személyes 

adatot Kurucz Norbert egyéni vállalkozó kizárólag abban az esetben kezel amennyiben ahhoz az 

érintett hozzájárult, és kizárólag arra a célra használja fel, amely cél érdekében az érintett azt a 

rendelkezésére bocsátotta.   

A személyes adatok kezelésének célja: reprezentatív felmérés 

A fent megjelölt személyes adatokat Kurucz Norbert egyéni vállalkozó kizárólag a Fővárosi 

Törvényszék (székhelye: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 40-44.) részére jogosult - az adatok 

zártan kezelése mellett- a reprezentatív felmérés céljával összefüggésben továbbítani. 

Kurucz Norbert egyéni vállalkozó az adatkezelést az érintett hozzájárulása alapján - az érintettől 

közvetlenül felvett adatok alapján - végzi és kizárólag a reprezentatív felmérés érdekében használja 

fel. Az adatokat kizárólag a Kurucz Norbert egyéni vállalkozó kezelheti és ismerheti meg, kivéve a 

Fővárosi Törvényszéket. A személyes adatokat Kurucz Norbert egyéni vállalkozó kizárólag a 

reprezentatív felmérés céljának megvalósulásáig őrzi és tartja nyilván, amely reprezentatív felmérés 

céljának megvalósulását követően az adatokat törli akként, hogy a papír alapú kérdőívet a Fővárosi 

Törvényszéknél folyamatban lévő eljárás jogerős befejezését követően megsemmisíti, 

elektronikusan tárolt adatokat véglegesen törli. 

Amennyiben a személyes adatokat a reprezentatív felmérésben részt vevő személy ezen időtartam 

alatt kéri helyesbíteni, törölni vagy zárolni, abban az esetben Kurucz Norbert egyéni vállalkozó 

intézkedik az adatok igény szerinti helyesbítéséről, törléséről vagy zárolásáról. Az érintett az 

adatkezelés során a 2011. évi CXII. törvény 14-19.§-ban foglalt jogaival élhet, valamint 22-23.§ -

ban foglaltak alapján járhat el jogsérelem esetén.    

 

A személyes adatok feldolgozása során Kurucz Norbert egyéni vállalkozó gondoskodik az 
adatok biztonságáról, az adatkezelésre vonatkozó szabályok betartásáról, biztosítja az 
érintettek magánszférájának védelmét! 


