
Kiegészítő Adatkezelési Nyilatkozat 

(kegyeleti jogot biztosító szerződés megkötésére vonatkozóan) 

 

Ön a Paxnatura Kft. által működtetett Emlékerdő Magyarország szolgáltatásainak 

igénybevételéhez szükséges személyes adatokra vonatkozó adatkezelési nyilatkozat kivonatát 

tartja a kezében. 

Paxnatura Kft. elérhetőségei: 

Székhelyünk: 5200 Törökszentmiklós, Kölcsey u. 20/a. 

A weboldalunk címe: www.emlekerdo.hu  

e-mail: info@emlekerdo.hu  

 

A kegyeleti jogot biztosító szerződés megkötése során az érintettek kizárólag 

legszükségesebb adatait gyűjtjük és azokat csak a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatok 

ellátása során kezeljük, a jogszabályi előírás szerinti ideig kezeljük. Ezt követően és egyéb 

célból az adatok további kezelésére nem kerül sor. 

 

A személyes adatait a következő célokra gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel: 

  

▪ Hamvak végső elhelyezésére és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére 

irányuló szerződések 

▪ Árajánlatok küldése 

▪ Ügyfélszolgálat és beazonosítási lehetőség telefonos rendszerben 

▪ Közszolgáltatási feladatokat ellátó intézményeknek adatszolgáltatás nyújtása 

 

A személyes adatait a következő jogelvek alapján kezelhetjük: 

  

▪ GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál az adatkezelés alapjául, amelyhez 

beszerezzük az Ön hozzájárulását bizonyos adatkezelési célokra. 

▪ GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szabályozza, hogy a személyes adatok 

kezelhetők egy szerződés teljesítése érdekében, pl. egy termék vásárlásával 

kapcsolatosan. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési tevékenységekre is, 

amelyek szükségesek a szerződés megkötése előtti tevékenységekhez, mint pl. 

termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődések kezelése. 

▪ GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja olyan esetekben alkalmazandó, amikor jogi 

kötelezettség írja elő számunka az adatkezelést, például az adókötelezettségekkel 

kapcsolatosan. 

▪ GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja tartalmazza, hogy személyes adatok 

kezelhetők az Ön vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek 

védelmében. 

▪ GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a jogos érdekünkre vonatkozik, például 

amikor a megrendelések teljesítése érdekében szolgáltatókat veszünk igénybe (pl. 

kiszállítási szolgáltatások), amikor statisztikai felmérést és elemzéseket végzünk, 

vagy amikor naplózzuk a belépési kísérleteket. Az érdekünk abban áll, hogy 

felhasználóbarát, tetszetős és biztonságos weboldalt tudjunk biztosítani és 

optimalizálhassuk azt oly módon, hogy az mind szolgálja az üzleti érdekeinket, 

mind pedig megfeleljen az Ön elvárásainak. 

 

 

http://www.emlekerdo.hu/
mailto:info@emlekerdo.hu


Személyes adatok tárolásának ideje és a törlési gyakorlat 

  

Csak addig kezelünk és tárolunk személyes adatokat, amíg azok szükségesek az adatkezelés 

céljának megvalósulásához, vagy ameddig jogszabály vagy más rendelkezés előírja azt 

számunkra. Amint a cél megszűnik vagy teljesül, a személyes adatait töröljük, vagy 

korlátozzuk a hozzáférést. A korlátozott hozzáférés azt jelenti, hogy az adatok törlésre 

kerülnek, amint a jogszabályokban, alapító okiratokban vagy szerződésekben meghatározott 

megőrzési idők eltelte lehetővé teszi ezt, ha egyébként nem áll fenn olyan ok, ami alapján 

feltételezhetjük, hogy a törlés veszélyeztetné az Ön jogos érdekét és feltéve, hogy a törléshez 

nem szükséges aránytalanul terhes erőforrás-ráfordítás a tárolás egyedi körülményei miatt. 

 

Ismerje meg az adatainak védelméhez fűződő jogait!  

 

Hozzáférés joga  

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk a személyes adatainak kezeléséről. Kérésére 30 napon belül 

írásban tájékoztatjuk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg 

az adatokat.  

 

Helyesbítés és törlés joga  

Ön írásban kérheti a személyes adatainak (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. 

Kérésére a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb két héten belül visszajelzést küldünk. Törlés 

abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező 

hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-mailen kért adattörlésre a 

kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb két héten belül 

válaszolunk.  

 

Tiltakozás joga  

Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes 

adatainak törlését tőlünk abban az esetben, amennyiben az Ön személyes adatainak védelme 

elsőbbséget élvez harmadi személy vagy Társaságunk jogos érdekével szemben.  

 

Adatok hordozhatóságának joga  

Ön írásban kérheti a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatainak rendelkezésre bocsátását. 

Az adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban 30 napon belül kaphatja meg.  

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog  

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike 

teljesül:  

 ha vitatja a személyes adatok pontosságát,  

 ha az adatkezelés jogellenesnek találja, de ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

 ha nekünk már nincs szükségünk a személyes adatara az adatkezelés céljából, de Ön igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez  



 ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen. Ebben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapíthatóvá válik, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az 

Ön jogos indokaival szemben.  

Az 

 

Jogérvényesítési lehetőségek  

Az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztató és a hatályos adatvédelmi 

jogszabályoknak megfelelően dolgozzuk fel.  

 

Ha úgy érzi, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel 

velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmére közösen találhassunk megoldást!  

Amennyiben mégis panaszt szeretne tenni, vagy segítségre van szüksége az igényének 

érvényesítéséhez, jogában áll a felügyeleti hatósághoz fordulni:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;  

telefon: +36-1-391-1400;  

email: ugyfelszolgalat@naih.hu   

Jogos igényét polgári peres eljárásban is érvényesítheti. Keresetét a lakóhelye vagy tartózkodási 

helye szerinti törvényszék felé nyújthatja be 
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