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Adatvédelmi irányelvek 

Ez az Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) leírja a www.neotax.eu webes 

felületen (a továbbiakban: „webes felület”) keresztül megszerzett személyes adatok 

beszerzésének, felhasználásának és további kezelésének módját. 

Személyes adatok kezelője: 

Neotax s.r.o., with the registered office at Jemnická 1138/1, Michle, 140 00 Praha 4 

Reg. szám.: 02189909 

Adószám.: CZ02189909 

Regisztrálva:a prágai városi bíróság kereskedelmi nyilvántartásában, C. szakasz, beillesztés 

215906 

A személyes adatok kezelőjének elérhetőségei: 

Levelezési cím: Neotax s.r.o., Jemnická 1138/1, Michle, 140 00 Praha 4 

E-mail: expats@neotax.eu 

Az Ön személyes adatai nagyon fontosak számunkra. Kérjük, teljes mértékben 

ismerkedjen meg ezzel a szabályzattal, amely fontos információkat tartalmaz a személyes 

adatainak kezelésével, valamint a kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel 

kapcsolatban. 

 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1.1. Mit figyelünk meg a személyes adatok kezelésekor? 

A személyes adatokat a Cseh Köztársaság törvényeivel és a közvetlenül alkalmazandó európai 

uniós rendeletekkel, különösen a személyes adatok védelméről szóló, módosított 101/2000 Sb. 

Törvény (a továbbiakban: ZOOÚ) szerint kezeljük és az egyes információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatásokról és egyes törvények módosításairól szóló 480/2004 Sb. törvény 

módosított formájában, hatálybalépése óta az (EU) 2016/679 európai parlamenti és a 

természetes személyek védelméről a személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad 

mozgása tekintetében, valamint a 95/46 / EK irányelv (általános adatvédelmi rendelet) (a 

továbbiakban: GDPR”). 

 

1.2. Mi az a személyes adat? 

Személyes adatok bármilyen információ, amely azonosítja vagy azonosíthatja egy adott 

természetes személyt. A személyes adatok különösen (korlátozás nélkül): 

• azonosítási adatok, például név és vezetéknév, születési idő, felhasználói fiók 

felhasználóneve, nem, nemzetiség, családi állapot, gyermekek száma; 

• elérhetőségek, például állandó cím (vagy postai cím), telefonszám, e-mail cím; 

• érzékeny adatok, például szakszervezeti tagság, egészségügyi adatok; 
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• gazdasági adatok, például információk a pénzügyi helyzetről, a fizetésről, a 

foglalkoztatás típusáról, a nyugdíj típusáról, a nyugdíj összegéről, banki adatokról, 

biztosításról, oktatásról; 

• egyéb információk, például a sütikkel összegyűjtött információk, IP-cím (hálózati 

azonosító), beleértve a böngésző típusát, az eszközt és az operációs rendszert, a webes 

felület látogatásainak idejét és számát, valamint egyéb hasonló információk. 

 

2. SZEMÉLYES ADATOK BIZTOSÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA 

2.1. Hogyan szerezzük be a személyes adatokat? 

• Személyes adatait megadja nekünk, különösen az adóbevallás, kapcsolatfelvételi 

űrlap kitöltésekor, e-mail kommunikáció alatt vagy felhasználói fiók létrehozásakor. 

• A webes felület meglátogatása és használata során bizonyos személyes adatokat 

sütik segítségével lehet megszerezni és tárolni. További információ a sütikről a jelen 

irányelv 5. cikkében és a cookie-kban. 

2.2. Milyen alapon és milyen célokra dolgozzuk fel a személyes adatokat? 

• Az adóbevallás vagy a kapcsolatfelvételi formanyomtatvány kitöltésekor és az 

e-mail kommunikáció során megadott személyes adatokat kizárólag szerződés 

tárgyalása vagy a szerződés teljesítése céljából, azaz adóbevallás elkészítése vagy 

adó nyújtása céljából gyűjthetjük és dolgozhatjuk fel. tanács. Ezen túlmenően 

ezeket az adatokat feldolgozhatjuk más törvényi kötelezettségeink teljesítése 

érdekében (különösen a regisztrációs illetékek, az adódokumentumok archiválása 

stb.). 

• A felhasználói fiók létrehozásakor bevitt személyes adatokat kizárólag az Ön 

kifejezett hozzájárulásával gyűjthetjük és dolgozhatjuk fel, hogy a felhasználói 

fiókhoz hozzáférést, kezelést és karbantartást tegyünk lehetővé, hacsak másként 

nem jelezzük. 

• Ha hozzájárul ehhez a webes felületen történő megerősítéssel, akkor 

feldolgozhatjuk az Ön személyes adatait, amikor kitölti az adóbevallási kérdőívet, a 

kapcsolatfelvételi űrlapot, amelyet e-mailben ad meg, vagy amikor felhasználói 

fiókot hoz létre vállalkozás küldése céljából, kommunikáció és közvetlen 

marketing, vagy más célokra, amelyekkel Ön kifejezetten megállapodott. 

• A cookie-k révén kapott személyes adatokat az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk 

fel (amelyet web-interfészen alapuló visszaigazolással adhat meg, miután értesítést 

kapott a sütik használatáról, és lehetősége nyílt megismerni ezt az irányelvet és a 

cookie-politikát). Felhatalmazással vagyunk arra, hogy a sütikkel nyert személyes 

adatait feldolgozzuk akkor is, ha továbbra is használja a webes felületet, még akkor 

is, ha értesítést kaptak e személyes adatok feldolgozásáról. A cookie-k útján nyert 
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személyes adatokat felhasználói támogatásra, szolgáltatásaink fejlesztésére, 

beleértve a felhasználói viselkedés elemzését és a marketingre is felhasználjuk. 

Ha személyes adatait bármilyen célra felhasználjuk, de azt csak az Ön hozzájárulása 

alapján tehetjük meg. 

2.3. Hogyan dolgozzuk fel harmadik személytől kapott személyes adatait? 

• A webes felületen kínált szolgáltatásokat akkor is használhatja, ha más személy 

személyes adatait adja meg nekünk az adott személy felhatalmazása alapján (például 

könyvelőként vagy adószakértőként kitölti az ügyfél adóbevallási kérdőívet) ). 

• Ha más személy személyes adatait adja meg nekünk, akkor a webes felület 

használatával vállalja, hogy megadja nekünk az adott személy személyes adatait. 

Nem vállalunk felelősséget a személyes adatok jogosulatlan megadása által okozott 

károkért. Ugyanakkor vállalja, hogy megadja nekünk annak a személynek a 

kapcsolattartási adatait, akinek személyes adatait Ön megadja nekünk. E-mail cím, 

amelyet megadott az adóbevallás kérdőív kitöltésekor, vagy a kapcsolatfelvételi 

űrlap, tekinthető ilyen kapcsolattartónak. 

• Miután megkaptuk a személyes adatokat harmadik féltől, értesítjük az a személyt, 

akinek az adatait ésszerű időn belül megküldtük személyes adatainak 

feldolgozásáról, a jelen adatvédelmi irányelv elküldésével, amely tartalmazza a 

személyes adatok feldolgozásáról és a személyes adatokról szóló összes 

információt. annak a személynek a jogai, akinek személyes adatait feldolgozzuk. 

• A jelen irányelvben szereplő összes információ, jogok és kötelezettségek 

vonatkoznak arra a személyre is, akinek személyes adatait egy másik személytől 

szereztük be. 

2.4. Meddig használjuk fel az adatokat? 

• Az adóbevallási kérdőív kitöltésekor bevitt személyes adatokat, a kapcsolatfelvételi 

űrlapot és az e-mail kommunikációban megadott adatokat csak a szerződés 

teljesítéséhez és a törvényben előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig 

használják fel. 

• Ha kifejezett hozzájárulást ad nekünk a személyes adatok feldolgozásához, az 

adatokat arra a célra használják fel, amelyre a hozzájárulást megadták. 

• Személyes adatainak feldolgozásának teljes időtartama három év, kivéve ha veled 

másként állapodnak meg, vagy ha a törvények hosszabb feldolgozási időt írnak elő. 

3. A SZEMÉLYES ADATOK JOGAI 

3.1. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás visszavonásának 

joga 

Ha személyes adatait csak az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel (azaz bármilyen más jogi 

indok nélkül), akkor bármikor visszavonhatja az ilyen hozzájárulást. 

A személyes adatainak feldolgozásához való hozzájárulás bármikor visszavonható: 

• a kapcsolattartó e-mail címre küldött e-mailben; 
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• kereskedelmi kommunikáció esetén - a kereskedelmi kommunikációt tartalmazó 

minden e-mailben leírt módon (az leiratkozás linkre kattintva vagy más módon). 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatkezelés jogszerűségét mindaddig, amíg a 

feldolgozásra vonatkozó engedélyt vissza nem vonják. 

 

3.2. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga 

Kérheti tőlünk az információt, hogy feldolgozzuk-e személyes adatait. Ha feldolgozzuk 

személyes adatait, akkor joga van hozzáférni ezekhez a személyes adatokhoz és különösen a 

következő információkhoz: 

• a feldolgozás célja; 

• a feldolgozott személyes adatok kategóriái; 

• címzettek vagy címzettek kategóriái, akik számára hozzáférhetővé teszik a 

személyes adatokat; 

• a személyes adatok tárolásának időtartama. 

Kérésére megadjuk Önnek a feldolgozott adatok másolatát. Adminisztrációs díjat számíthatunk 

fel Önnek, amely nem haladhatja meg a kiegészítő példányok elkészítésével és szállításával 

kapcsolatos költségeket. 

 

3.3. Helyesbítés joga 

Ha személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, akkor joguk van azonnali helyesbítést kérni, 

azaz javítani a pontatlan adatokat és / vagy kitölteni a hiányos adatokat. 

 

3.4. A feldolgozás elleni tiltakozás joga 

Önnek joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amikor azokat közvetlen 

marketing célokra dolgozzák fel, ideértve a személyes adatok automatikus feldolgozását is. 

Miután a kifogást felvetették, az Ön személyes adatait nem dolgozzuk tovább ezekre a célokra. 

3.5. A törlés joga („az elfelejtés joga”) 

Ha: 

• a személyes adatokra már nincs szükség arra a célra, amelyre azokat összegyűjtötték 

vagy feldolgozták; 

• visszavonta a feldolgozáshoz való hozzájárulását; 

• tiltakozott személyes adatainak feldolgozása ellen; 

• a személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel, 

Önnek joga van arra, hogy személyes adatait törölje. Ha nincs jogos indok az ilyen törlés 

megtagadására, meg kell felelnünk kérésének. 

 



 

5 
 

3.6. A feldolgozás korlátozásának joga 

Ha: 

• tagadja személyes adatainak pontosságát; 

• a feldolgozás jogellenes, és a törlés helyett a személyes adatok feldolgozásának 

korlátozását kéri; 

• feldolgozási célokra nincs szükségünk személyes adataira, de Önnek szüksége van 

rájuk, hogy azonosítsák, érvényesítsék vagy megvédjék a jogi igényeket; 

• kifogásolja a feldolgozást, 

megkövetelheti, hogy korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását. Amikor korlátozjuk a 

feldolgozást, csak az Ön személyes adatait tárolhatjuk; a további feldolgozás csak az Ön 

hozzájárulásával vagy jogszerű okokból lehetséges. 

Ha a személyes adatok feldolgozása a feldolgozással szembeni kifogás miatt korlátozott, a 

korlátozás azon időtartamra szól, amely annak meghatározásához szükséges, hogy kötelesek-e 

betartani az Ön kifogását. 

Ha a személyes adatok feldolgozása az adatok pontosságának megtagadása miatt korlátozott, a 

korlátozás az adatok pontosságának ellenőrzésének idejére érvényes. 

 

3.7. Az adatok hordozhatóságához való jog 

Önnek joga van a megadott személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel 

olvasható formátumban beszerezni, és továbbadni egy másik személyes adatkezelőhöz. 

 

3.8. Hogyan gyakorolja jogait? 

A személyes adatokkal kapcsolatos jogait kapcsolattartási adatainkon keresztül gyakorolhatja. 

Minden információt és tevékenységet indokolatlan késedelem nélkül megkapunk Önnek. 

Mindent megteszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Ha azonban nem 

elégedett a rendezéssel, akkor joga van kapcsolatba lépni az illetékes hatóságokkal, különösen 

a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatallal (http://www.uoou.cz), amely a személyes 

adatok védelmét felügyeli. Ez a rendelkezés nem érinti az Ön azon jogát, hogy közvetlenül 

panaszt nyújtson be a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz. 

Ha különösen az Ön állandó címe, munkahelye vagy állítólagos személyi adatvédelem 

megsértésének helye az Európai Unió másik tagállamának Cseh Köztársaság területén kívül 

található, akkor kapcsolatba léphet az adott tagállam illetékes felügyeleti hatóságával. 

 

4. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA 

4.1. Hogyan kezeljük és dolgozzuk fel személyes adatait? 

A személyes adatkezelő vagyunk a ZOOÚ és a GDPR értelmében. Személyes adatait a cég 

dolgozza fel. Alternatív megoldásként más személyes adatfeldolgozókat is megbízhatunk. 

Kérésre információt szolgáltatunk arról, hogy ki ténylegesen feldolgozza személyes adatait. 
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A személyes és egyéb összegyűjtött adatok teljes mértékben védettek a visszaélések ellen. A 

személyes adatokat elektronikus formában, automatikusan, vagy nyomtatott formában, nem 

automatizált módon dolgozzák fel. 

4.2. Kinek továbbítjuk személyes adatait? 

megállapodás vagy más kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben személyes adatait 

más személyeknek is átadhatjuk (például a megállapodás teljesítésében részt vevő más 

feleknek, vagy a törvényben előírt kötelezettségeinknek vagy a szociális hálózati 

partnereinknek, marketingnek, reklámozásnak és elemzésnek). 

Az „Egy könyvelő általi adóbevallás” szolgáltatáshoz átadjuk az Ön által megadott személyes 

adatokat együttműködő könyvelőnknek, aki felveszi Önnel a szolgáltatásainak ajánlatát. 

Az „adókonzultáció” szolgáltatáshoz átadjuk az Ön által megadott személyes adatokat 

együttműködő adószakértőnknek, aki felveszi Önnel a szolgáltatásainak ajánlatát. 

Személyes adatait nem továbbítják az Európai Unión kívüli országokba. 

 

5. Sütik 

5.1. Sütik és a Google szolgáltatás használata 

A webes felület tevékenységeire az úgynevezett „sütiket” használja. A webes felület a Google 

Analytics szolgáltatást és esetleg a Google, Inc. (a továbbiakban: Google) által nyújtott egyéb 

szolgáltatásokat is használja. Ezek a szolgáltatások a sütik révén nyert információkkal is 

működnek. 

 

 

Ez az irányelv 2019. július 10-én lép hatályba. 


