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Adatvédelmi tájékoztató a Dairy Pulsator Tester 
applikáción keresztül végzett adatkezeléshez 

 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 
27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei 
alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi 
tájékoztatást adja. 

1. Adatkezelő megnevezése  
 
Cég: Milkingo Kft. 
Székhely: 5008 Szolnok, Kölcsey u. 120. 
Postacím: 5008 Szolnok, Kölcsey u. 120. 
E-mail: info@milkingo.com 
Honlap: www.dairypulsatortester.com  

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok   
 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR, 
az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege:http://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119
:TOC) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV) 

3. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés  

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja  

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Felhasználónév A felhasználó név az egyes adatbázisokban 
történő azonosításhoz elengedhetetlenül 
szükséges. 

E-mail cím A regisztráció hitelesítéséhez és az ügyféllel való 
kapcsolattartáshoz szükséges. 

Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos 
belépést szolgálja. 

Cég név Kiegészítő információ a felhasználói profilhoz. 

Telefonszám A gyors és gördülékeny kapcsolattartást teszi 
lehetővé. 

 
Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot 
tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét 
tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad 
meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. 
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3.2. Az adatkezelés jogalapja  

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. 

3.3. Az adatkezelés időtartama   

A Milkingo Kft a 3.1 bekezdésben szereplő adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A 
hozzájárulását az info@milkingo.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. 

4.  Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági 
intézkedések   

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás  

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a Milkingo Kft munkatársai férhetnek hozzá a feladataik 
ellátása érdekében. Így például a felmerülő ügykezelési, iktatási, segítségnyújtási feladatok során. Az 
Adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más állami szervek számára. Így például, 
amennyiben  
- az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes 
adatait tartalmazó iratok átadása,  
- a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok 
továbbítását kéri.  

4.2. Adatbiztonsági intézkedések   

A személyes adatai tárolásához az Adatkezelő az https://hostforlife.eu/ szolgáltatását veszi igénybe. 
 
Cég: HostForLIFE, Inc. 
Cím: Paul van Vlissingenstraat 16, Amsterdam 1096 BK, The Netherlands 

5.  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai  

5.1.  A tájékoztatás kéréshez való jog  

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a  
Adatkezelőtől, hogy tájékoztassa:  
- milyen személyes adatait,  
- milyen jogalapon,  
- milyen adatkezelési cél miatt,  
- milyen forrásból,  
- mennyi ideig kezeli,  
- az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz  
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.   
 
Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött 
levélben teljesíti.  

5.2. A helyesbítéshez való jog  

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa 
valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Az Adatkezelő a 
kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben 
értesíti. 
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5.3.  A törléshez való jog 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes 
adatainak a törlését. Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön 
által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.  

5.4.  A zároláshoz való jog  

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az 
Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok 
tárolását.  

5.5.  A tiltakozáshoz való jog   

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az 
Adatkezelő a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás 
céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő hozzájárulása 
nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná. 

6.  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége   
 
Bírósági eljárás kezdeményezése 
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. 
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye 
szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken 
keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 
 
 
 


