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A pro MONTEL Távközlésfejlesztési és Kivitelező zártkörűen működő Részvénytársaság –
továbbiakban pro MONTEL zRt. - jelen adatkezelési tájékoztató közzététele útján tesz eleget
az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének,
amelynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör,
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.
A személyes adatokat a pro MONTEL zRt a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó
hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a pro MONTEL zRt. részére
szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek
ismerhetik meg a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.
A PRO MONTEL ZRT. ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
A pro MONTEL zRt. által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés, a pro
MONTEL zRt. honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás
A promontel.hu weboldal nem alkalmaz cookie-kat.
A Munkaviszony létesítését megelőzően folytatott adatkezelés
A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott adatkezelés
1. A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott adatkezelés
jogalapja az érintett hozzájárulása.
2. Az adatkezelési célok: pályázat elbírálása, munkaszerződés kötése.
3. Az adatkezeléssel érintett adatok: név, lakcím, születési hely, idő, végzettség, szakmai
képzettség, telefonszám, e-mail cím, képmás.
4. Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: az álláspályázatra jelentkező személyek.
5. Személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, a humánpolitikai feladatot
ellátó munkavállaló(k).
6. Az adatkezelés időtartama: a munkavállaló kiválasztását követően a ki nem választott
jelentkezők tekintetében az adatkezelési cél megszűnik, ezért a jelentkezők személyes adatait
haladéktalanul törölni kell. Fennáll a törlési kötelezettség abban az esetben is, ha az érintett
még a jelentkezés során meggondolja magát, visszavonja pályázatát. A jelentkezőt tájékoztatni
kell a kiválasztás tárgyában hozott döntés eredményéről.
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Munkakörre való alkalmassági vizsgálat során végzett adatkezelés
1. Az Mt. 10. § (1) bekezdése alapján a munkavállalókkal szemben kizárólag két típusú
alkalmassági vizsgálat alkalmazható: olyan alkalmassági vizsgálatok, amelyeket
munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, másrészt olyan vizsgálatok, amelyeket nem ír ugyan
elő munkaviszonyra vonatkozó szabály, de amelyre a munkaviszonyra vonatkozó szabályban
meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükség van.
2. Az alkalmassági vizsgálat mindkét esetkörében részletesen tájékoztatni kell a
munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség
felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály
írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről
és a pontos jogszabályhelyről is.
3. Az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke.
4. Az adatkezelés célja: munkakör betöltésére való alkalmasság megállapítása, munkaviszony
létesítése.
5. A személyes adatok kezelésére jogosult személyek a vizsgálati eredmény tekintetében a
vizsgálatot végző szakember és a vizsgált személy. A munkáltató csak azt az információt
kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek
biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a
munkáltató nem ismerheti meg.
6. Az alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos személyes adatok kezelésének időtartama: a
munkaviszony megszűnését követő 3 év.
A munkaviszony fennállása alatt folytatott adatkezelés
A munkaügyi nyilvántartás keretében folytatott adatkezelésről, valamint a munkavállaló
munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzéséről a pro MONTEL zRt. hatályos
Adatvédelmi Szabályzata ad részletes tájékoztatást, amely dokumentumot a munkavállalók
rendelkezésére bocsátunk az adatkezelés megkezdése előtt.
Elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelés
1. A pro MONTEL zRt. személy-, illetve vagyonvédelem céljából – adatfeldolgozó útján kamerás megfigyelőrendszert alkalmaz székhelyén, illetve telephelyén az alábbi elvek
figyelembevételével.
- Kamerákat a munkavállalók és az általuk végzett tevékenység elsődleges, kifejezett
megfigyelése céljából működtetni nem lehet. Jogellenesnek tekinthető az olyan elektronikus
megfigyelőrendszer alkalmazása, amelynek – akár nem deklaratív – célja a munkavállalók
munkahelyi viselkedésének a befolyásolása.
- Tilos kamerát elhelyezni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot
sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben. Emellett
alapvetően szintén nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni az olyan
helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett
kijelölve, mint például a munkavállalók számára biztosított ebédlő.
- A pro MONTEL zRt. elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag a saját használatában álló
épületrészek, helyiségek és területek, illetőleg az ott történt események megfigyelésére
alkalmazhat, közterület megfigyelésére azonban nem. A kamera látószöge a céljával
összhangban álló területre irányulhat.
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- Ha a kamerás megfigyelés olyan területre irányul, ahol munkavállalók és ügyfelek (látogatók)
egyaránt tartózkodhatnak, akkor a munkáltatónak gondoskodnia kell az Szvtv. 28. § (2)
bekezdés d) pontja szerinti ismertető elhelyezéséről is.
2. A pro MONTEL zRt. az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról jól látható
tájékoztató táblát helyez el ezzel téve eleget előzetes tájékoztatási kötelezettségének. A
tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában megadja, pontosan megjelöli, hogy az adott
kamerát milyen célból helyezte el az adott területen és milyen területre, berendezésre irányul a
kamera látószöge. A tájékoztatás kiterjed az adatkezelés jogalapjára, az elektronikus
megfigyelőrendszert üzemeltető (jogi vagy természetes) személy meghatározására, a felvétel
tárolásának helyére és időtartamára, az adatok megismerésére jogosult személyek körére,
illetőleg arra, hogy a felvételt mely személyek, szervek részére, milyen esetben továbbíthatja,
arra, hogy a munkavállalókat milyen jogok illetik meg az elektronikus megfigyelőrendszerrel
összefüggésben és milyen módon tudják gyakorolni a jogaikat, arra, hogy az információs
önrendelkezési joguk megsértése esetén milyen jogérvényesítési eszközöket vehetnek igénybe.
3. Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített felvételek (személyes adatok) tárolásának
időtartama a rögzítéstől számított 3 munkanap. A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és
hangfelvételt felhasználás hiányában három munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve
törölni kell. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt,
valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként
felhasználják. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel,
illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel,
illetve más személyes adat rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos
érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne
törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és
hangfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul
meg kell küldeni.
4. A munkahelyi kamerás megfigyelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke (Rendelet 6. cikk
f) pont), illetőleg az érintett önkéntes hozzájárulása a pro MONTEL zRt. által táblák formájában
kihelyezett tájékoztatása alapján.
5.A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot csak
az a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy jogosult megismerni, akinek ez
a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges, és a jogsértő cselekmény
megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen.
6. Az érintett hozzájárulása ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás
különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve
ott tartózkodik.
7. A kezelt adatok köre: az üzemeltett kamerarendszer által rögzített érintetti képmás, és egyéb
személyes adatok.
8. A kamerafelvétel útján rögzített személyes adatok címzettjei: pro MONTEL zRt. vezetője, a
kamerarendszert működtető munkavállalók, az üzemeltetést ellátó adatfeldolgozó a jogsértések
felderítése, rendszer működésének ellenőrzése céljából.
A beléptetőrendszerre vonatkozó eseti adatkezelés
1.A beléptetőrendszer célja az épületbe történő illetéktelen belépések és az ebből fakadó
esetleges vagyon elleni bűncselekmények megtörténtének megakadályozása. Az elektronikus
beléptető rendszer használata állandó belépésre jogosító közelítőkártyás ajtónyitóval
(továbbiakban: kártya) történik.
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2. Az adatfeldolgozó a kiadott kártya azonosító sorszámát és a kártya használójának nevét
nyilvántartja. A beléptetőrendszer a belépés időpontját naplózza, a naplóadatokat 2 napig
tárolja, az adatok ezen időtartam eltelte után automatikusan törlődnek. A kártyanyilvántartás és
a belépési napló adataihoz kizárólag a munkakörénél fogva ilyen adatkezelésre feljogosított
személy fér hozzá. A kártyanyilvántartásba és a belépési naplóba kivételes esetben,
szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja esetén engedélyezhető a betekintés. A betekintést
a pro MONTEL zRt. vezetője engedélyezi.
Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés
A számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelésről, az adó- és
járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés a pro MONTEL zRt. hatályos
Adatvédelmi Szabályzata ad részletes tájékoztatást, amely dokumentumot a munkavállalók
rendelkezésére bocsátunk az adatkezelés megkezdése előtt.
Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés
1. A pro MONTEL zRt. által nyújtott szolgáltatásokkal, illetőleg értékesített termékekkel
kapcsolatosan a pro MONTEL zRt. harmadik személyek számára információkérésre,
ajánlatkérésre nyújt lehetőséget.
2. Az adatkezelés jogalapja információkérés, ajánlatkérés esetén az érintett hozzájárulása.
3. Az érintetti kör információkérés, ajánlatkérés esetén: minden olyan természetes személy, aki
a pro MONTEL zRt. szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információt, ajánlatot kér és
megadja személyes adatait.
4. A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.
5. Az adatkezelés célja információkérés esetén: azonosítás, kapcsolattartás
6. Az adatkezelési cél ajánlatkérés esetén: ajánlat adás, kapcsolattartás.
7. Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) információkérés, ajánlatkérés esetén
a pro MONTEL zRt. vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs.
8. Az adatkezelés időtartama információkérés, ajánlatkérés esetén: az információ szolgáltatását,
illetve az ajánlat nyújtását követő 30 nap elteltével a pro MONTEL zRt. törli a személyes
adatokat, amennyiben nem került sor szerződéskötésre.
Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység
1. A pro MONTEL zRt. a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók személyes adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A
személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.
2. Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a pro MONTEL zRt-vel
szerződéses kapcsolatot létesítenek.
3. Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a
szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.
4. A személyes adatok címzettjei: a pro MONTEL zRt. vezetője, a pro MONTEL zRt.
ügyfélszolgálati, könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói,
adatfeldolgozói.
5. A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám,
bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám, őstermelői igazolvány szám.
6. Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.
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ADATFELDOLGOZÓK
Adatfeldolgozó neve
ECONOSERVE KFT.
CABMAP Kft.

Adatfeldolgozó
elérhetősége
1117 Budapest, Szerémi
u.7/A
1123 Budapest, Alkotás
utca 53. E. épület 2.
emelet

Tevékenység

Képviselő

számviteli és könyvelési
tevékenység

Szentirmai Balázs
cégvezető

beléptető-rendszer
üzemeltetése, kamerás
megfigyelőrendszer
üzemeltetése,
levelezőrendszer
üzemeltetése, fileszolgáltatások, tárhelyszolgáltatás,
mobiltelefon-hozzáférés
karbantartása

Imre Gábor ügyvezető

EGYÉB ADATKEZELÉSEK
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési
hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A pro
MONTEL zRt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását
az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
Tájékoztatáshoz való jog:
Az érintett kérelmére a pro MONTEL zRt. adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg
az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és
címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja
meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes. Ha az érintett kérelme egyértelműen
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a pro MONTEL zRt.
figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés
meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5.000.- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan
vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.
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A helyesbítéshez való jog:
A pro MONTEL zRt. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a
valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
Törléshez való jog:
A pro MONTEL zRt. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt
adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elrendelte.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
A személyes adatok törlésére, helyesbítésére, az adatkezelés korlátozására 30 nap áll az
adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, korlátozás vagy
törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával
elektronikus úton közli az elutasítás indokait. A pro MONTEL zRt. a helyesbítésről, a
korlátozásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot
adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Tiltakozás joga:
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
A pro MONTEL zRt. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem
ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A pro
MONTEL zRt. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással,
illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
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Hozzájárulás visszavonásának joga:
Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett jogosult arra, hogy
hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált
módon történik.
Kártérítés és sérelemdíj:
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni
vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az
adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén
sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az
adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és
nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog
megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.
Adatvédelmi incidensről való tájékoztatás joga:
Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens a pro MONTEL zRt. rendszerén belül
valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi
incidensről.
Ügyfélkapcsolat
Amennyiben a pro MONTEL zRt. adatkezelésével vagy jelen tájékoztatóval kapcsolatban
kérdése, észrevétele vagy problémája van, kérjük, jelezze a privacy@promontel.hu e-mail
címen.
Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el.
Az adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest,
Markó u. 27.), vagy választhatja a lakóhelye/székhelye szerint illetékes törvényszéket is.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
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