
ADATVÉDELMI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 
Nyilatkozó neve:……………………………………. 

Címe:………………………………………………… 

 

Az adatvédelem kiemelten fontos a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. (továbbiakban: KIK-FOR Kft.) mint 

Adatkezelő számára, így személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan járunk el.  

A hatályos jogszabályoknak, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének megfelelően az 

alábbi adatvédelmi nyilatkozatban rögzítjük, hogy hogyan dolgozzuk fel és védjük személyes adatait. 

Az Adatkezelő kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad nekünk, és a KIK-FOR Kft. felel a 

személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.  

Adatkezelő neve: KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. 

Cégjegyzék száma: 03 09 102506 

Cég képviselőjének neve, beosztása: Nagy Gábor Tibor ügyvezető igazgató 

Telefonszám: 76/487-522 

e-mail cím: titkarsag@kikfor.hu 

weboldal neve: www.kikfor.hu 

Az Öntől kért adatokat az Európai Gazdasági Térség ("EGT") területén tároljuk. 

Az adatait megoszthatjuk adatfeldolgozókkal, melyek részletezve az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban 

szerepelnek, vagy a www.kikfor.hu honlapon elérhető. 

Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból kívül álló harmadik személyekkel. 

A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk 

fel. 

Személyes adatainak feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi, rendeletbeli 

előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez szükséges, illetve ennek megtagadásának mik a lehetséges 

következményei.  Az adatkezelések jogalapja az Ön önkéntes és kifejezett hozzájárulása, a személyes adatainak egy 

vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. 

Az adatvédelmi rendelkezések maradéktalan betartása érdekében munkatársaink kezelik az Adatvédelmi és 

adatkezelési tájékoztatóban szereplő jogokra vonatkozó kérelmeket. 

Adatvédelmi munkatársaink feladata, hogy a személyes adatait mindig pontosan, szükséges mértékben és 

meghatározott cél érdekében dolgozzák fel.  

Adatvédelmi tisztviselő (DPO): Szabó Bernadett, tel.: +36 20/336-5732, e-mail cím: szabo.bernadett@kikfor.hu 

 

Bármikor, ha úgy gondolja, hogy megsértettük jogait, panasszal fordulhat, illetve tájékoztatást kérhet a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál NAIH, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; 

telefonszám: +36-1391-1400; fax: +36-1/391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlapcíme: www.naih.hu 

Kérjük, írja alá nyilatkozatát. Ezzel Ön kinyilvánítja, hogy a fenti tájékoztatást megértette, az abban foglaltakat 

tudomásul vette. 

 

Kecskemét, …………………………..      

…………………………………………… 

           aláírás 
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