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1) Bevezető

A Networksped Kft. (1032 Budapest,Váradi u 30. 2 Lph 1em 2.)., a továbbiakban: Adatkezelő), 

mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. 

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel 


a jelen Tájékoztatóban 


és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban 

meghatározott elvárásoknak. 


Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató korlátozásmentes megváltoz-

tatására. Adatkezelő az esetleges változtatásokról kellő időben értesíti az érintetteket. 

Amennyiben kérdése lenne jelen Tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, kérjük írja meg 

hivatalos elérhetőségünk valamelyikén, és illetékes kollégánk megválaszolja kérdését. 


A Networksped Kft, mint adatkezelő elkötelezett a jogszabályi kötelezettségek megtartása 

mellett. Ezen felül ügyfeleink, partnereink személyes adatainak védelmében minden 


tőlünk telhetőt megteszünk mind technológiai, mind szabályzat, mind pedig human 


képzések tekintetében.  

Kiemelten fontosnak tartjuk az információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, 


és az etikus viselkedést. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, 


és megtesz minden olyan biztonsági, információtechnológiai és szervezési intézkedést, amely 


az adatok biztonságát, annak bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja. 

Ön jelen Tájékoztató keretében a  oldalon elérhető 

regisztráció és kockázatelemzés folyamatához kapcsolódó adatkezelésről tájékozódhat. Az 

alábbiakban részletesen tájékozódhat arról, hogy a regisztráció és kockázatelemzési folyamat 

során megadott válaszait ki, milyen célból ismerheti meg, mennyi ideig kezelheti. A személyes 

adataival kapcsolatos jogairól is részletes tájékoztatást kaphat az alábbiakban.  
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2. Az adatkezelő neve, elérhetősége

Adatkezelő neve:Networksped Kft.


Székhely: 1032 Budapest,Váradi u 30. 2 Lph 1em 2.


Képviseli: Damásdi Tibor, ügyvezető 


Weboldal: 

E-mail cím:  info@networksped.hu

https://uzletikockazatcsokkentes.hu
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3. Jogszabályok

Jelen Adatkezelési Tájékoztató alapelvei összhangban vannak a hatályos adatvédelmi és 

egyéb kapcsolódó jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

b 2011.évi CXII. törvény-az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról (Infotv.~

b Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)  

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, GDPR);y

b 2013. évi L. törvény (Ibtv.)y

b 2013.évi V. törvény-a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);y

b 2000.évi C. törvény-a Számvitelről (Számv. tv.);y

b 2007. évi CXXXVI. törvény- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról (Pmt.);y

b 2013.évi CCXXXVII. törvény- a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)y

b 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseirőly

b 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a  oldalon regisztráló ügyfelek részére 

saját vagy partner cég üzleti kockázati szintjének megállapításához szükséges üzleti 

kockázatelemzés sikeres elvégzése. Az adatkezelő kizárólag vállalkozások részére nyújt 

szolgáltatást.  Ennek megfelelően természetes személynek nem minősülő szerződéses partner/

jogi személy vállalkozás természetes személy alkalmazottai kapcsolati adatait kezeli. A 

kockázatelemzés során célzott, üzleti magatartásra irányuló kérdéseket kell az érintettnek, mint a 

jogi személy (cég) képviseletében eljáró személynek megválaszolnia. A kockázatelemzés során 

statisztikai célú adatkezelés történik. A statisztikai célú adatkezelés során természetes személy 

személyes adatait Adatkezelő nem kezeli. 
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Összefoglalóan, az adatkezelés célja: regisztráció és a regisztrált ügyfelek részére végzett üzleti 

kockázatelemzés. 

5. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) a) bek. szerint az érintett hozzájárulása. 
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6. Az adatkezelés folyamata

Az adatkezelés az alábbi folyamatban valósul meg: 

p\ regisztráció kezdeményezése a https://uzletikockazatcsokkentes.hu oldalonV

H\ regisztráció során megadott adatok: vezetéknév, keresztnév, kapcsolattartási  

e-mail cím, cégnév, céges e-mail cím, ország, cég azonosító száma (adószám);V

_\ Kockázati adatfelvételi ív kitöltése, ahol az alábbi kérdésekre kell választ adni: 

Használtál-e korábban ügyfeleidről a fizetésiképességükre vonatkozó bármilyen 

információt? 

Használsz jelenleg ügyfeleidről, konkurenseidről, fontosabb alvállalkozóidról  

a fizetésiképességükre vonatkozó bármilyen információt? 

Használsz most belföldi, nemzetközi megbízóidról, konkurenseidről, fontosabb 

alvállalkozóidról cégjogi vagy követeléskezelési on - line információt?  

Mi az üzleti kockázat csökkentésnek számodra legfontosabb hozadéka?  

Melyik területen érintett a céged?  

A számodra fontos ügyfeled kockázatelemzéséhez szükséges adatok:  

Partnercég neve, adószáma.V

;\ saját vagy partnercég esetében a program előszűri a megadott cégazonosítók  

alapján megjelölt vállalkozásokat üzleti kockázatuk, fizetési képességük aktuális 

állapota alapján.V

9\ az előminősítési folyamat során a rendszer automatikusan ellenőrzi az adott 

vállalkozást stratégiai partnerénél egy nemzetközi hitelbiztosítónál.V

8\ A minősítés eredményéről minden esetben értesítést kap a regisztrált partner.

7. Az adatkezelők személye és az adatfeldolgozók köre

Jelen tájékoztató tartalmát képező adatkezelési folyamat során a Networksped Kft.  

adatkezelőnek minősül.  


Az Ön személyére vonatkozó adatok az adatkezelőként eljáró Networksped Kft. kezelésében 

lesznek elérhetőek. A program lebonyolításában részt vevő előmínősítő hitelbiztosító intézet  

csak statisztikai adatokat kap meg az adatszolgáltatás során.  

8. Adatfeldolgozók

Jelen tájékoztató tartalmát képező adatkezelési folyamat során a Networksped Kft.  

adatkezelőnek minősül.  


Az Ön személyére vonatkozó adatok az adatkezelőként eljáró Networksped Kft. kezelésében 

lesznek elérhetőek. A program lebonyolításában részt vevő előmínősítő hitelbiztosító intézet  

csak statisztikai adatokat kap meg az adatszolgáltatás során.  

A kereskedelmi kockázatok szakértő adatai:


COFACE Hungary Services Kft.


Székhely:	1134 Budapest -VÁCI ÚT 45. H/7.


Telefon: 	+36/1/299-2070


Fax: 		+36/1/299-2065


E-mail: 	iroda_hungary@coface.com 
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9.	Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

10. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

10.1. Tájékoztatáshoz való jog

Ön jogosult arra, tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatá-

rozásának szempontjairól, az adatkezelő és képviselője személyéről és 

elérhetőségeiről, adatvédelmi tisztviselő (k) személyéről és elérhetőségeiről, 

a személyes adatok címzettjeiről, és az Ön adatkezeléssel kapcsolatos 

jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz 

történő panasz benyújtásának jogát). Ezt a tájékoztatást a jelen 

tájékoztatónk rendelkezésre bocsátásával adjuk meg. 


Jelen tájékoztató és így az adatkezelésben felmerülő bármely lényeges 

módosításról a megfelelő módon tájékoztatjuk Önt a továbbiakban. 

10.2. Hozzáférési jog 

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és 


a személyes adatok kezelésével kapcsolatban részletes tájékoztatást kapjon. 

10.3. Helyesbítéshez való joghoz 

Ön jogosult arra, hogy kérelmezze az Önre vonatkozó pontatlan személyes 

adatok helyesbítését, és hogy az Ön személyes adatainak helyesbítését 

indokolatlan késedelem nélkül megtegyük. 

10.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérelmezze az Ön személyes adatainak kezelésének korlátozását, 

abban az esetben, ha az alábbi tényezők valamelyike fennáll: 

� Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra  

az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük  

az Ön személyes adatainak pontosságát;�

� az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;�

� már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy�

� Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget 

élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön 

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy 

más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely 

tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.



Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 

3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.  

Adatkezelési Tájékoztató | Networksped Kft. 

Kelt: 2022. október 15.

info@networksped.hu

Damásdi Tibor, Üzleti Kockázat Csökkentő Networksped Kft.

http://www.uzletikockazatcsokkentes.hu
http://uzletikockazatcsokkentes.hu/wp-content/uploads/2022/08/NWSPED-rating-2022-03-01.pdf


www.uzletikockazatcsokkentes.hu

10.5. A tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak az EU Általános Adatvédelmi rendelet 

(GDPR)  6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti közérdekű feladat 

végrehajtásán vagy f) pontja szerinti jogos érdeken alapuló kezelése ellen. 

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, 

kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő 

erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

11. Adatbiztonság

Az Adatkezelő elektronikus információs rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és 

adatfeldolgozóinál találhatók meg. 


Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai 

eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

a)	az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);


b)	hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);


c)	változatlansága igazolható (adatintegritás);


d)	a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen 

megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technikai megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme 

érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha az törvény 

lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

Adatkezelő a technikai mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti 

intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel 

kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi 

a)	a bizalmasságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá,  

    aki erre jogosult;


b)	a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének  

     a pontosságát és teljességét;


c)	a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak  

    szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre  

    álljanak az ezzel kapcsolat eszközök.

Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel 

támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz ellen; továbbá a 

számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadás ellen szoftveres és 

hardveres védelmi megoldásokkal gondoskodik. 
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Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól 

(e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, 

amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, 

módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden 

tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden 

biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden adatkezelési incidens 

esetében. Az informatikai rendszer üzemeltetési paramétereinek megfigyelése ezen kívül 

lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 

12. A jogok gyakorlásának keretei

Jogainak érvényesítésével kapcsolatban az info@networksped.hu címen fordulhat az 

ügyvezetéshez.  

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen 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 szóló (általános adatvédelmi rendelet), rövidítve GDPR 

tartalmazza.  

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel 

szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok 

megadására lesz szükség. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos megkereséseket a lehető leghamarabb, de legkésőbb a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszoljuk meg.  

Ön jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni: 

Felügyelő Hatóság:

Székhely:

Levelezési cím: 

Telefon:

Fax:

E-mail: 

Honlap:

Adatvédelmi Tisztviselő: 

Telefonos elérhetősége: 

Elektronikus elérhetősége: 

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság


 1055Budapest , Falk Miksa utca 9-11.


1363Budapest, Pf.:9


 +36 (1) 391-1400


 +36 (1) 391-1410


ugyfelszolgalat@naih.hu


  http://www.naih.hu


dr. Kiss Attila


+36 (1) 3911470


dpo@naih.hu 

Érintetti jogainak gyakorlása érdekében a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 

szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesítheti személyes adatok 

kezelésével kapcsolatos jogait. 

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:

https://birosag.hu/torvenyszekek  

A Networksped Kft. működéséhez kapcsolódó további adatkezelésekről részletesen az általános 

adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint tájékozódhat, amely elérhető: 

http://uzletikockazatcsokkentes.hu/wp-content/uploads/2022/10/

Adatkezelesi_Tajekoztato_Networksped.pdf

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2022. október 15. napjától érvényes. 

Adatkezelési Tájékoztató | Networksped Kft. 

Kelt: 2022.10.15.

info@networksped.hu

Damásdi Tibor, Üzleti Kockázat Csökkentő Networksped Kft.

http://www.uzletikockazatcsokkentes.hu
https://birosag.hu/torvenyszekek  
http://uzletikockazatcsokkentes.hu/wp-content/uploads/2022/10/Adatkezelesi_Tajekoztato_Networksped.pdf
http://uzletikockazatcsokkentes.hu/wp-content/uploads/2022/10/Adatkezelesi_Tajekoztato_Networksped.pdf
http://uzletikockazatcsokkentes.hu/wp-content/uploads/2022/08/NWSPED-rating-2022-03-01.pdf
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