
 

 
 
 

Hozzájárulás személyes adatok feldolgozásához – elégedettségi kérdőív 
 
 

Ezennel kifejezett és szabad hozzájárulásom adom a RESIZE s.r.o. vállalatnak, székhely: Stará 
Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, stat. számjel: 51 477 599, bejegyezve a Bratislava I. Kerületi 
bíróság Cégnyilvántartásában, ügyosztály: Sro, betét sz.: 127674/B (a továbbiakban 
„Üzemeltető“), személyes adataim feldolgozásához (a továbbiakban „Hozzájárulás“) a 
vásárlásaimmal és az Üzemeltetőnek a www.kertre.hu weboldalon nyújtott szolgáltatásaival való 
elégedettségi kérdőívek küldéséhez. Hozzájárulok, hogy ezt a kérdőívet a www.arukereso.hu 
weboldal üzemeltetője email által küldje el számomra.  

 

Kijelentem egyúttal, és biztosítom az Üzemeltetőt, hogy a Hozzájárulás megadása előtt 
rendelkezésemre lett bocsátva és megismerkedtem az Európai Parlament és a Tanácsnak (EU) 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) szóló 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) 13. cikkelyével (a 
továbbiakban: „Rendelet“), valamint a saját jogaimmal a Rendelet 15. és következő cikkelyeinek 
megfelelően. 

 
Az Üzemeltető jogosult a jelen Hozzájárulás teljes terjedelmében feldolgozni a személyes 
adataimat bármilyen olyan művelettel vagy műveletcsoporttal, amely szükséges a fentebb 
megnevezett cél elérésével kapcsolatban, de főleg azok megszerzésére, gyűjtésére, feljegyzésére, 
rendezésére, feldolgozására, lekeresésére, áttekintésére, átcsoportosítására, kombinálására, 
áthelyezésére, felhasználására, tárolására, blokkolására vagy megsemmisítésére vonatkozóan. 

 
Hozzájárulásom adom a következő személyes adataimhoz: kereszt- és vezetéknév, telefonszám, 
email cím, a vásárlás értéke. 

 
Tájékoztatva voltam arról, hogy Hozzájárulásom bármikor visszavonhatom az bolt@kertre.hu  
címre küldött email vagy az Üzemeltető székhelyére küldött postai küldemény által. 

 

Kijelentem, hogy az általam megadott személyes adatok helyesek, teljesek és valósak, valamint 
kötelezettséget vállalok az Üzemeltetőt fölösleges késedelem nélkül tájékoztatni személyes 
adataim változásáról. 
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