Adatvédelmi nyilatkozat

1. A nyilatkozat célja
Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Taylorsoft Magyarország Kft. (székhely: 1134
Budapest, Angyalföldi út 5/B.; cégjegyzékszám: 01-09-192965; adószám: 24984096-2-41)
által működtetett 
www.billcity.huinternetes oldalon valamint a 
Billcity ügyviteli
rendszer(a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételekor alkalmazott adatvédelmi és
adatkezelési elveket rögzítse.

2. Az adatkezelő megnevezése
Név:Taylorsoft Magyarország Kft.
Székhely:1134 Budapest, Angyalföldi út 5/B.
Cégjegyzékszám:0
1-09-192965
Adószám:24984096-2-41
Email cím:info@billcity.hu
Honlap:www.billcity.hu

3. A kezelt adatok köre
A Szolgáltatás igénybevétele előtti regisztráció során valamint a Billcity éles használat
megkezdésekor a felhasználó a következő adatait köteles megadni:

●
●
●
●
●

Név
Vállalkozás neve
Címe
Adószáma
E-mail-cím

A 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében az adatkezelő nyilvántartásba
vétele nem szükséges, mivel az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló
személyek adataira vonatkozik.
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A Szolgáltatás használata során a felhasználó önként megadhat egyéb személyes
adatokat is.
A Szolgáltatás működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek adatok a felhasználó
számítógépéről. Ilyenek például az IP cím, felbontás, eszköz típusa, böngésző típusa.
Ezen technikai adatok a magasabb felhasználói élmény érdekében kerülnek rögzítésre és
statisztikai célokat szolgálnak.
Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

4. Az adatkezelés időtartama
A megadott személyes adatok kezelése a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
megszüntetéséig tart.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban meghatározott megőrzési
kötelezettségek teljesítését.

5. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása
A szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait
jogosult továbbítani az online fizetési szolgáltató felé.
A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag
törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett
hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
A felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a felhasználó általa kezelt
adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá
arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem
benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.
A felhasználó bármikor jogosult a rögzített személyes adatait módosítani.
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A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a
jogszabályok alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges
időtartamig megőrzi.
A fenti kéréseket az érintett a Szolgáltatáson keresztül, illetve az adatkezelőnek címezve,
a 2. pontban szereplő email címen keresztül kérheti.
A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt
érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(NAIH) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza
esetén.

7. Email címek kezelése
A regisztráció során megadott email címekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket
az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak
megfelelő esetekben és módon küld. Ezen email címeket harmadik félnek marketing
célból nem adja ki.
Az adatkezelő a Billcity ügyviteli rendszerrel kapcsolatosan újdonságokat,
figyelmeztetéseket, felhasználói segítségeket tartalmazó rendszeres hírlevelet küld. A
felhasználó bármikor leíratkozhat ezen hírlevélről a hírlevélben elhelyezett link
segítségével.

8. Záró rendelkezések
Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok
biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek maximálisan
biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak
érdekében, hogy megakadályozza azok jogosulatlan hozzáférését, felhasználását és
megváltoztatását.
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett
egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő a mindenkor hatályos adatvédelmi nyilatkozatát a
honlapon elérhetővé teszi.
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