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MOBILSIGN KFT. 

ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

A MobilSign Kft. vezetősége a működése és a bizalmi szolgáltatás nyújtása során az ügyfél és saját 

adatok védelmét, bizalmas és biztonságos kezelését meghatározó elemként kezeli. Az adatok 

feldolgozása során kiemelt célunk a törvényi és az irányadó szabvány követelményeknek való 

megfelelés biztosítása az adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának, 

valamint a működési feltételek tekintetében. Cégünk ennek megfelelően adja ki adatbiztonsági 

tájékoztatóját. 

Adatok gyűjtése 

A MobilSign Kft. a honlapján történő böngészés során a felhasználókról nem gyűjt adatokat. 

A MobilSign Kft. weboldalain cookie-kat (sütiket) használ. A weboldalon használt sütik az oldal 

szolgáltatásainak, funkcióinak működéséhez szükségesek (pl.: nyelv választása). A weboldalon annak 

használatáról semmilyen analizáló eszközzel nem gyűjtünk információkat. Az alkalmazott sütik nem 

azonosítják a látogatókat. Amennyiben nem szeretne sütiket használni, úgy a böngészőjében azt 

megtilthatja, illetve a használt sütiket törölheti. 

Cégünk nem alkalmaz ügyfél reklám levelezőlistákat. 

Adatok kezelése, feldolgozása 

A MobilSign Kft. a működése és a bizalmi szolgálatatás nyújtása során a kezelt és feldolgozott adatok 

tekintetében megvalósuló tevékenységeket a Szolgáltatási Szabályzat, az Általános Szerződési 

Feltételek, valamint a Szolgáltatási Szerződés szabályozzák. A MobilSign Kft. a bizalmi szolgáltatás 

nyújtása tekintetében adatfeldolgozói feladatokat végez. A törvényi, illetve szabvány követelmények 

előírásai mellett a biztonságirányítási rendszerünkben szabályozott módon legjobb tudásunk szerint 

gondoskodunk ügyfeleink adatainak biztonságos kezeléséről, illetve arról, hogy az adatok ne 

juthassanak illetéktelen személyek tudomására. 

A cégünknek átadott adatokat a szolgálatatásunk nyújtásunkhoz használjuk, azt sem statisztika, sem 

egyéb elemzések készítéséhez nem használjuk őket. 

Adatok továbbítása, átadása harmadik félnek 

Adatok továbbítására minden esetben csak az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása 

alapján kerül sor. Rendszeres adatszolgáltatást nem végzünk semmilyen szervnek. 

A jogszabályon alapuló, eseti adatszolgáltatások esetén minden esetben meggyőződünk az adat 

továbbítás jogalapjáról. Személyes adatot csak olyan módon továbbítunk, hogy a továbbítás során az 

adatbiztonsági követelményeket (bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás) teljesítve legyenek. 

Adatok védelme 

A MobilSign Kft gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és 

titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat a megfelelő intézkedésekkel 

védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 

megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
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Cégünk a működés és a nyújtott szolgáltatás működtetése során törekszik a szolgáltatás szempontjából 

releváns biztonsági szabványoknak való teljes megfelelésre, ezzel is növelve az adatbiztonság szintjét. 

Érintett jogainak érvényesítése 

Az érintettek tájékoztatás iránti kérelmüket minden esetben az MobilSign adatvédelmi felelőséhez 

nyújthatják be. Amennyiben a nyújtott szolgáltatás során feldolgozott adatok tekintetében történik a 

megkeresés, úgy azt a MobilSign Kft. a meghatározott Adatkezelő irányába továbbítja. 

Adatvédelmi incidensek 

Adatvédelmi incidens esetén a MobilSign Kft. az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintett általa 

kezelt / feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatfeldolgozás céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az 

elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén –  

az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

Megkeresések 

A MobilSign Kft. a weboldalának kapcsolat, illetve hivatalos elérhetőségein keresztül áll az érdeklődők 

rendelkezésére bejelentés, észrevétel vagy kérdés esetén. 

További adatvédelmi információk: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság: http://www.naih.hu/index.html 
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