
 
Adatkezelési tájékoztató (GDPR) 

 
Szolgáltatók, adatkezelők 
 
Kerepesi úti gépkölcsönző 
Név: Csáki Szilárd E.V. 
Cím: 1106 Budapest Kerepesi út 111. 
Adószám: 60517306-2-43 
Telefonszám: +3620 807 0706 
Email: tsgepkolcsonzo@gmail.com 
 
Üllői úti gépkölcsönző 
Név: Kiegel Ferenc E.V. 
Cím: 1184 Budapest Üllői út 296. 
Adószám: 66281922-1-43 
Telefonszám: +3670 510 0445 
Email: tsgepkolcsonzo@gmail.com 
 
A Szolgáltató számára alapvető cél ügyfelei személyes adatainak védelme, 
kiemelten fontosnak tartja az ügyfelek információs önrendelkezési 
jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató az ügyfelek személyes adatait 
bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és 
szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az 
alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az 
elvárásokat, melyeket a Szolgáltató saját magával, mint adatkezelővel 
szemben megfogalmazott és betart. A Szolgáltató koncepciója a 
tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek 
megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. 
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel 
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. 
 
Adatkezelés 
A Szolgáltató az ügyfelei adatait kizárólag saját belső 
rendszerében tárolja a könnyebb beazonosítás végett. 



A Szolgáltató a bérlő adatait semmilyen más célra fel nem 
használhatja, harmadik félnek át nem adhatja.  
Ez alól kivételt képez, ha a bérlő a bérleti szerződést megszegi, 
jogsértő magatartást tanusít ( a bérelt eszközt sem időre sem 
felszólításra nem szolgáltatja vissza, eltulajdonítja), ez esetben a 
bérlő személyes adatai az Ő előzetes hozzájárulása nélkül is a 
hatóság részére átadhatók! 
A bérlő igényelheti adatai törlését személyesen vagy írásban 
amennyiben nem áll szerződésben a Szolgáltatóval. A Szolgáltató 
a törlési igénynek haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül 
köteles eleget tenni.  
 
Kamera felvétel 
A gépkölcsönzők területéről (1106 Budapest Kerepesi út 111., 1184 
Budapest Üllői út 296. )  kamera és hangfelvétel készül mely a 
bűncselekmények kiszűrésére és a vitás kérdések rendezésére 
szolgál. A Szolgáltató a felvételeket saját szerverén 2 hónapig 
tárolja. A felvételeket semmilyen más célra fel nem használhatja, 
harmadik félnek át nem adhatja. Ez alól kivételt képez a fent 
említett bérleti szerződés megszegése illetve a hatósági 
megkeresés! 
 
Ezt a szöveget írjuk a kölcsönzőjegyre: 
A bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg kijelentem, hogy az 
adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom. 
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