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BEVEZETŐ


Az Adatvédelmi Tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) rögzíti, hogy a Róna-Pet Trading Kft.(továbbiakban:
Vállalkozás) a birtokában levő személyes adatokat az Adatvédelmi Szabályzatnak és a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő módon kezeli és dolgozza fel.



Jelen Tájékoztató alkalmazásában az egyéni vállalkozót, az egyéni céget, valamint az ügyfeleket, a vevőket, a
partnereket és a szállítókat is természetes személynek tekinti.



Jelen Tájékoztató fogalmait és alapelveit az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.



A jelen Tájékoztatóban jelzett adatkezelésre és adatok megismerésére jogosult természetes személyek adatai
valamint az adatkezelés címzettjeinek adatai az Adatkezelési Szabályzat 3. mellékletében kerültek rögzítésre.



A Tájékoztató kiadása és módosítása az ügyvezető hatáskörébe tartozik.

1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ÉS VÉDELMÉNEK ALAPELVEI
A Vállalkozás jelen tájékoztató alkalmazása során a személyes adatok kezelésének és védelmének jogszabályban
rögzített alapelvei szerint jár el:


A Vállalkozás adatkezelésének minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, valamint az adatok
felvételét és kezelését tisztességesen és törvényesen végzi.



A Vállalkozás személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezel.



A Vállalkozás csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.



A Vállalkozás a személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.



A Vállalkozás az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára
tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges
ideig lehessen azonosítani.

→ BŐVEBBEN: A VÁLLALKOZÁS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA
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2. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATKEZELÉSRŐL

Tájékoztatjuk Önt, mint ügyfelünket, mint szerződéses partnerünket, mint a honlapunk látogatóját valamint
szolgáltatásaink igénybe vevőjét Vállalkozásunk adatvédelemmel kapcsolatos adatairól és szabályairól.
2.1 A VÁLLALKOZÁS RÉSZLETES ADATAI
Megnevezés: Róna-Pet Trading Kft.
Képviseli: Rónaszéki Péter
Cím, székhely és postacím: 1132 Budapest, Viktor Hugo u. 6-8. IV/8.
Telefonszám: +3670 635-1555
E-mail cím: peter@akvariumkarbantartas.hu
Honlap: www.akvariumkarbantartas.hu; www.akvariumtakaritas.hu; www.akvariumfelujitas.hu
Adószám: 24095732-2-41
Adatvédelmi tisztségviselő: Vállalkozásunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
2.2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYAINK ÉS ELVEINK
Milyen alapelveket követünk?


A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Ön számára átláthatóan kezeljük.



A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a
célokkal össze nem egyeztethető módon.



Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak,
valamint csak a szükségesre korlátozódnak.



Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a kezelt adatok pontosak és szükség esetén
naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat pedig haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.



A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez
szükséges ideig legyen azonosítható.



Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő
biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szemben.



Az Ön személyes adatait az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a
szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és
használjuk fel.



Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, az ilyen esetekben
erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
3 / 10 oldal

v2.2 | 2018.05.20.



Előfordulhat, hogy az Ön felé nyújtott szolgáltatásunk érdekében személyes adatait Vállalkozásunk egy harmadik
személy felé továbbítja, ilyen például egy recept postai kézbesítése vagy például a vizsgálati anyagok
laboratóriumba való eljuttatása.



Előfordulhat, hogy az Ön személyes adatainak kezeléséhez Vállalkozásunknak vagy harmadik személynek fűződik
jogos érdeke, ilyen például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

2.3. AZ ÖN – MINT ÉRINTETT – HOZZÁJÁRULÁSÁVAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK
A Vállalkozás ezen a jogcímen kapcsolattartással, munkafolyamat egyeztetéssel, időpont egyeztetéssel, valamint ezekkel
szomszédos tevékenységekkel kapcsolatban személyes adatokat kezel vagy kezelhet.
A személyes adatok címzettjei a Vállalkozás ügyfélkapcsolattal és ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó
feladatait ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.
A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 5 év.

2.4. JOGI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE MIATT KEZELT SZEMÉLYES ADATOK
A Vállalkozás ezen a jogcímen számlázással, könyveléssel, munkabérrel és munkaerő nyilvántartással, adózással,
valamint ezekkel szomszédos tevékenységekkel kapcsolatban személyes adatokat kezel vagy kezelhet.
Adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályok:


Az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján a nevet, címet, adószámot és
adózási státuszt.



Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. törvény 13/A. §-a alapján a természetes személyazonosító adatokat,
lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat,
illetve azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.



A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján a nevet, címet, a gazdasági műveletet elrendelő
személy vagy szervezet megjelölését, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személyt valamint a
szervezettől függően az ellenőr aláírását, a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az
átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírását.



A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján az adóazonosító jelet, a vállalkozói igazolvány
számát, valamint az őstermelői igazolvány számát.



A Vállalkozás jogi kötelezettség teljesítése jogcímén törvényben előírt adó- és járulékkötelezettségek teljesítése
(adóelőleg, adók és járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés, stb.) céljából kezeli
azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, egyéb juttatásban részesülők személyes adatait.



Akikkel a Vállakozás kifizetői kapcsolatban áll (2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.): a természetes
személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemet,
állampolgárságot, adóazonosító jelet, társadalombiztosítási azonosító jelet (TAJ szám),
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Törvény felhatalmazása alapján (1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 40. §, 47.§ (2) bek. a) pont)
a Vállalkozás kezelheti a munkavállalók egészségügyi és a szakszervezeti tagságra vonatkozó adatait adó- és
járulék, illetve tagdíjkötelezettségek teljesítés céljából.



Amennyiben erre a Vállalkozást jogszabály kötelezi (a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, továbbiakban Pmt.) a Vállalkozás jogi kötelezettség jogcímén
a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, az ügyfeleit
képviselő és a tényleges tulajdonosok meghatározott adatait.

A személyes adatok címzettjei a Vállalkozás pénzügyi, számviteli, bérszámfejtési, társadalom-biztosítási és adózási
feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói, a Vállalkozás Pmt. alapján kijelölt munkavállalója, valamint
ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
A Vállalkozás feladata ellátásában közreműködő vezetője, segítő családtagja és foglalkoztatottja a Pmt. 7-11. §-ában
foglalt kötelezettség teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat kizárólag a pénzmosás és terrorizmus
finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében végrehajtandó feladatai céljából, az azok ellátásához
szükséges mértékben ismerheti meg és kezelheti.
A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

3. A VÁLLALKOZÁS RÉSZLETES ADATKEZELÉSE ÉS ADATTOVÁBBÍTÁSA
Tájékoztatjuk Önt, hogy Vállalkozásunk az alábbi adatkezeléseket és adattovábbításokat végzi vagy végezheti:
3.1 ADATKEZELÉS: ÜGYFÉLNYILVÁNTARTÁS
Az adatkezelés megnevezése és az adatkezelés célja:
Ügyfelek nyilvántartása, szolgáltatással összefüggő adatok rögzítése, szolgáltatással összefüggő levél/email küldése,
kapcsolattartás.
Érintettek köre:
A Vállalkozás ügyfelei, a szolgáltatás iránt érdeklődők.
Az adatkezelés jogalapja:
Az Érintett hozzájárulása, a szerződés teljesítése.
A kezelt adatok köre:
Családi és utónév, cégnév; telefonszám; email cím; bankszámlaszám; lakcím, székhely; munkavégzés címe; adószám;
cégbejegyzés száma; azonosító okmány típusa és száma; és a bemutatott okiratok másolata.

Az adatkezelésre és az adat megismerésére jogosultak:
A Vállalkozás munkavállalói; a Vállalkozás szerződött könyvelő, munkaügyi vagy adminisztrációs partnere; és a jogosult
felügyeleti hatóság.
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Az adatkezelés időtartama:
A jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 5 év vagy az Érintett adattörlésre vonatkozó kérése, ha az nem ütközik
jogszabályi kötelezettségbe.
2.2 ADATKEZELÉS: SZÁMLÁZÁS
Az adatkezelés megnevezése és az adatkezelés célja:
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása, adózással kapcsolatos feladatok elvégzése és ezek könyvelése.
Érintettek köre:
A Vállalkozás ügyfelei.
Az adatkezelés és adattovábbítás jogalapja:
A Vállalkozás jogos érdeke és jogi kötelezettség.
A kezelt adatok köre:
Családi és utónév, cégnév; telefonszám; email cím; bankszámlaszám; lakcím, székhely; munkavégzés címe; adószám;
cégbejegyzés száma; és a bemutatott okiratok másolata.
Az adatkezelésre és az adat megismerésére jogosultak:
A Vállalkozás munkavállalói; a Vállalkozás szerződött könyvelő, munkaügyi vagy adminisztrációs partnere; és a jogosult
felügyeleti hatóság.
Az adatkezelés időtartama:
A jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év vagy az Érintett adattörlésre vonatkozó kérése, ha az nem ütközik
jogszabályi kötelezettségbe.
2.3 ADATKEZELÉS: MUNKAÜGY
Az adatkezelés megnevezése és az adatkezelés célja:
A munkavállalókkal kapcsolatos adminisztráció, munkabérfizetés, adózás és járulékfizetés és az ezekkel kapcsolatos
könyvelési feladatok.
Érintettek köre:
A Vállalkozás munkavállalói.
Az adatkezelés és adattovábbítás jogalapja:
A Vállalkozás jogos érdeke és jogi kötelezettség.
A kezelt adatok köre:
Családi és utónév; születési családi és utónév; állampolgárság; születési hely és idő; anyja születési neve; telefonszám;
email cím; bankszámlaszám; lakcím; adószám; társadalombiztosítási azonosító; azonosító okmány típusa és száma;
iskolai végzettséget igazoló dokumentum; és a bemutatott okiratok másolata.
Az adatkezelésre és az adat megismerésére jogosultak:
A Vállalkozás vezetője; a Vállalkozás szerződött könyvelő, munkaügyi vagy adminisztrációs partnere; és a jogosult
felügyeleti hatóság.
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Az adatkezelés időtartama:
A jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év vagy az Érintett adattörlésre vonatkozó kérése, ha az nem ütközik
jogszabályi kötelezettségbe.
→ ADATKÉRŐ LAP ÉS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ A HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ
→ ADATKÉRŐ LAP ÉS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ A HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ (16 ÉV ALATTI)

4. A VÁLLALKOZÁS RÉSZLETES ADATKEZELÉSE ÉS ADATTOVÁBBÍTÁSA A HONLAPON
A Vállalkozás által működtetett honlapon/honlapokon (www.akvariumkarbantartas.hu; www.akvariumtakaritas.hu;
www.akvariumfelujitas.hu) adatkezeléseket végzi vagy végezheti:
4.1 COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE
Honlapjaink – a megfelelő felhasználói élmény és a forgalom nyomon követése érdekében – Cookie-kat használ. Erről a
honlapon történő első látogatás alkalmával tájékoztatjuk.
Általános alapelvek:
Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ilyenek például a hitelesítési, multimédialejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet sütik, valamint a
felhasználóközpontú biztonsági sütik.
A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a
Vállalkozásunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.
Vállalkozásunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön
hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelező, a Vállalkozásunk azonban nem vállal felelősséget azért, ha a sütik engedélyezése
hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik
A Sütikkel kapcsolatos részletes tájékoztatást megtalálja honlapunk láblécében található hivatkozás alatt, valamint e
Tájékoztató mellékleteként.
4.2 ÜZENETKÜLDŐ PANEL
Az adatkezelés megnevezése és az adatkezelés célja:
A honlapon található üzenetküldő panel segítségével történő kapcsolatfelvétel. Az így megismert személyes adatokat
kizárólag kapcsolatfelvétel céljából kérjük, azokat adatbázisban nem mentjük.
Érintettek köre:
A honlap látogatói közül a kapcsolati form használói.
Az adatkezelés jogalapja:
Az Érintett önkéntes hozzájárulása hozzájárulás.
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A kezelt adatok köre:
Az érintett által megadott név és email cím, valamint a kapcsolati form „üzenet” mezőjében önkéntesen megadott egyéb
adat.
Adatkezelésre és az adatot megismerésére jogosultak:
A Vállalkozás munkavállalói.
Adatkezelés időtartama:
A kapcsolattartáshoz szükséges ideig, a szolgáltatás fennállásáig vagy az Érintett általi visszavonásig.

5. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖN – MINT ÉRINTETT – JOGAIRÓL
Önnek – mint az adatkezelés Érintettjének – az adatkezeléssel kapcsolatban számos joga van, melyek részletes
szabályozásáról tájékozódhat a Vállalkozás Adatvédelmi Szabályzatában (4. pont).
5.1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS
Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos összes információ rendelkezésre áll a jelen Tájékoztatóban, valamint
részletesebben az Adatvédelmi Szabályozásában és a Cookie kezelés dokumentumban.
Ezen dokumentumokat:
-

online formában megtekintheti központi weboldalunk (www.akvariumkarbantartas.hu) láblécében található
hivatkozások alatt;
kérésre email üzenetben elküldjük Önnek, ha a peter@akvariumkarbantartas.hu email címen ezt jelzi nekünk;
és nyomtatott formában is rendelkezésére áll a munkatársunkkal való személyes egyeztetéskor.

5.2. AZ ÖN JOGAI
Vállalkozásunk adatkezelésével kapcsolatos jogok
A peter@akvariumkarbantartas.hu email címre írt és egyértelmű kérése esetén az alábbiakban állunk rendelkezésre:








Kérheti az általunk kezelt adatai és az adatkezelésünk megismerését.
Kérheti az általunk kezelt adatai és az adatkezelésünk korlátozását.
Kérheti az általunk kezelt adatok módosítását.
Kérheti az általunk kezelt adatok törlését.
Kérheti az általunk kezelt adatok hordozhatóságát.
Kérheti személyes adatai automatizált döntéshozatalból való kizárását.
Tiltakozhat a személyes adatai jogos érdeken vagy létfontosságú érdeken alapuló adatkezelése ellen.

Az itt felsorolt kérései és tiltakozásai esetén Vállakozásunk a hatályos jogszabályi előírások szerint jár el.
Hatósághoz való fordulás joga
Önnek jogában áll az adatkezeléssel kapcsolatban hatósághoz fordulni, amennyiben Vállakozásunk adatkezelését úgy
ítéli meg, hogy az nem felel meg a törvényi szabályozásbak és az erre vonatkozó jelzésével kapcsolatban Vállalkozásunk
nem megfelelően járt el:
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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: http://naih.hu
online ügyintézés: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html
A panaszügyintézés rendjéről a NAIH honlapján tájékozódhat. Jelen Tájékoztató készítésekor ezen a linken:
https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

5.3. AZ ÖN AUTOMATIKUS TÁJÉKOZTATÁSA
A törvényi előírások szerint automatikusan tájékoztatjuk Önt, ha adatai biztonsága adatvédelmi incidenssel
összefüggésben sérült vagy sérülhetett, abban az esetben, ha megfelelő kapcsolati adat áll rendelkezésünkre.

6. ADATBIZTONSÁG
A Vállakozás minden megtesz azért, hogy az Ön személyes adatai és azok tárolásának módja védettek legyenek a
jogosulatlan megismerés ellen.
6.1 ADATTÁROLÁS
A Vállalkozás mindent megtesz azért, hogy számítástechnikai eszközei (ideértve a számítógép, laptop, mobiltelefon,
adattárasára alkalmas eszköz stb. továbbiakban: Eszközök) megfeleljenek a számítógépes adattárolás és adatbiztonság
feltételeinek.






Az Eszközök operációs rendszere modern és naprakészen frissített.
Az Eszközökön csak a munkavégzéshez szükséges és ellenőrzött szoftverek futnak.
Az Eszközökön megfelelő vírus és internetes-kártevő elleni védelem fut és megfelelő tűzfallal biztosítottak.
Az Eszközök jelszóval vagy egyéb azonosítóval védettek.
A Vállalkozás székhelye/telephelye megfelelő vagyonvédelmi és biztonsági eszközökkel védett az illetéktelen
külső behatolás ellen.

6.2 FELHASZNÁLÓK, MUNKAVÁLLALÓK
A Vállalkozás a felhasználók/munkavállalók számítógéphez való hozzáférését, az internethasználatot, az email
használatot és az Eszközök használatát úgy szabályozza, hogy az megfeleljen a számítástechnikai adatbiztonság
feltételeinek és megfelelő ellenőrzési protokollt alkalmaz.
→ SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A CÉGES EMAIL- ÉS INTERNETHASZNÁLATRÓL, VALAMINT AZ ADATTÁROLÁSRA ALKALMAS
ESZKÖZÖK, MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁRÓL MUNKAVÁLLALÓKNAK

16. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
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Jelen Tájékoztató megállapítására és módosítására a Vállalkozás ügyvezetője jogosult.



Jelen Tájékoztatót a Vállalkozás valamennyi munkavállalója megismerte, illetve a munkavégzésre irányuló
szerződésekben a Vállalkozás előírja, hogy a szabályzat betartása és betartatása minden munkavállaló
munkaköri kötelezettsége.
→ MUNKAVÁLLALÓI NYILATKOZAT AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MEGISMERÉSÉRŐL
VALAMINT A TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL



Jelen tájékoztatót Vállakozás valamennyi szerződött partnere és a Vállalkozással kapcsolatba hozható minden
személy megismerte és betartását önmagára kötelezőnek tekinti.
→ SZERZŐDÉSES VÁLLALKOZÁS, SZERZŐDÉSES EV. ÉS KÜLSŐ TANÁCSADÓ NYILATKOZATA AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS
AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MEGISMERÉSÉRŐL VALAMINT A TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

ALKALMAZOTT SZABÁLYOZÁS ÉS JOGSZABÁLYOK



A Róna-Pet Trading Kft. Adatvédelmi Szabályzata.



A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (GDPR).



Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).



A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).



A 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.).



A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).



A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.
törvény (Szvtv.).



Az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
(Kktv.).



A 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).



Az 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról (Nytv.).



A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. tv. (Pktv.).



A 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és meg-akadályozásáról
(Pmt.).



És az egyéb, itt fel nem sorolt vonatkozó jogszabályok.
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