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HATÁROZÁT

A Nemzeti Adatvédehni és lnfDrmációszabadság Hróság az ilfo.mációs önrendelkeási jogól és az inlbmációszabadságró] 5zóIó 20 l l, évj cxll,
lóúény (InfotY) 68, § (6) bek€zdése allpján az alábbi adalokká] és nyilvá.iartísi számon

nyilvánlarlásba veszi.

Az.d tkezelónek a Dyilvátafrási számol az adatok minden továbbítá§ánát, nyilvánoságB hoásáóál és M áinrettnek való kúdásakor iel kell lúnleítie
lIntotv,68, § (6)],

i) ponljl rlápjín me]lóziem

1, Bíavics Endrc Észéíe bíavics.endre@exteínel.hu
2, Nyilván|anás

k,,
Dl,

ádatkezel6 neEn€vú6é ' TávhósalBálúlá$al kap.slats kiiz§ml8áltaiás .llálÁa, 'livhó§Zo|gállaiissal kapcsolJkN köz\zolgáhrllis
ellíiása." megnevezésúidaikeZlést

ád.ü.zcl6 nyiliá .riási sáma



?
l kuknám: 2l l8072/20] 5n'{,

ldóbélyeg: (ivjnó35?93767005236302,

TáÍ8y: id lVédelmi íyi lv:inldll]sba vék l

HATÁROZAT

A Nemzeti AdatvédeImi és lnfonnációszabadság Hatóság az inlorfuációs önrendelkezési jogról és ü információszabadságról szóIó 20l 1, évi cxll
lól!ény (infotY) 68, § (6) bekezdése alapján u alábbi adatotkal és íyilvánnrúsi szánon

nyilvántartásba veszi.

Áz adatketlónek J nyilvíntanási számot ú adatok mind€n iovábbíiásánál, nyilváno$áeía hozásánál és ü érintettóek való kiadá§llor fel te]] ninEinlc
Llnfoe 68, § (6)],

A z i ldokolás é5 á j ogoEos láló l Va ló láj ékozlatáí J löziBazgrlási hrlósági eljnní§ és sZ lBálhlís á ho lánG szlMlyai ól szóló 20ü évi c x L ?2, § (a) b€kezdésének
á) Ponljá al]pjjn nEllözlen

1. Bravics Endle íészéíe bíavics-endrc@exteíne|,hu
2. NyiVántatás

ldatk*l6 megrcvuése ", Ugyiélpanaszok lelvétele, srclgáltatási ievékenységgél ijssEfuggó pnn6zkezclés intézése a2 AddtkczeJónél,,
UlyfélplniBzok felvélele, szol8állaúí\i tevékeny§égael ősszclüggó panlszke€lé§ inú:óse az Adalkezelónél "

ádátkeelés nytlvínlarl]áJi §áh.



l
lklJ!ó§rá|r] 2l l3071,120l5/N,

]!tóhé]ye3: Kkvá635793806339097559

Tiiryy: ]darvédelmi nyilvánráti§ba véiel

HÁTÁRozAr,

A Nemzti AdaNéd€lmjés lnformációszabadság Hatóság ú információs ön.endelkezési jogról és ú infomációszabadságról szóló 20ll. évi cxll,
lórvény (Lrfotv,) 68. § (6) b€kezdé§e alapjá! az alábbi adatok}al és nyilvánt itási számon

nyilvántartásba veszi,

Az adatkezelónek a nrilvániarl]isi számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánoságra hozásáníl és z érint€rinek való kiadísakor iel kell túntel]lie
LlíibN, ó8, § (6).

!) ponlja dapj|in fiel]ózGm

1. Bravics Endíe észére bravics,endre@extemet,hu
2, Nyilvántariás

" Ugyíélpaneok lelefonon tödÉnó felvétele, tclefonbesz:lgeújsról hangró8zílés kégílésc, szo]gíllalási
tevélenységgel iisszefu!!ó panasz*ezelés inlézése,, ÜaylóIpdna9ok lelefonon töítijnó felvélele,
lelclonbs§zélleléyól hlnaTögzít!ís kéVíié€, §zol!áh|tfui tevékenys*8el iisszefú$ó pina§zkgzelés inléns. , '

ndátkaló§ nyilvánt!.lási gána



?
lkldósziim: 2l ] 80?0/20l 5/N
ldöbélyeE: Kis Vá63579]30 ] 90925 ]307,

Tlily:rdatvrdelmi nyilv]iniaúiíba vérel

HÁTÁROZAT

A Nenred Adatvédelfii és Inlbmációszabad§ág Haió§ág u inibímációs ónÉndellreési jogól és ú infomációszabadságól szóló 20t l, Évicxu
lötvény (lnforv,) 68, § (ó) bekezdése .l apján u alábbiádáiokkalés nyilvánmíási számoó

nyilvántartásba veszi.

Az adatl€z€ ]Ónek a n yi lvániarlás i számot az adatok mi.den továbbílásúnál. óyilvánossáB.a hozásán á] és az érintelinek való kiadásakor ie l kel l tii D te b ie
Jhfutv,68, § (6)].

Az i ndokolás és 3 jogorvoslúól vdó Új ékozúr|ií a kÖziaraalás i h dósáli cljár;§ és sa laálfulá§ Íhalúns szabílyaiól szóló 2oo4 év] cxl-, 72, § (4) bek ezdé§é| ek
a) pont]a rllpjáD mellóziem,

1. Bravics Endle észéíe bíavics.endrc@exteínel,hu
2, Ny ]Vántarlás

' Adaikezcló szollllaLísi tíiiletén az ügyfél adátok kdclése hilÉlékkezelés cóljíból. Adrlkezeló szollllálá\i
teíiilelén rz üaylél ad.bk kerclése híirolék]<celés céljiból. ' mesncvez{sű rd kezlén

adalkezelé§ nyilvánbrlá5i gón! NAIH.898l7/2o15,



I
lktalósám: 2l l3063,2015/N
ldóbélyeg: Kirvá6]5?93?37.142553629,

Tírgy: drlvédelmi nyi lváD hrlásba véiel

HÁTÁ ROZAT

A Nemzeti Adatvédelmi és lntbrmációszabadsá8 Ható§i8 az infornációs ónrendelkelsi jognál és az infbmációszabadságról szóló 20I l, évi cxll
tó ény (infotv,) 68, § (6) bekezdé§e alapján az alábbi Matokkal és nyilvániartási számon

nyilvántartásba veszi,

Az adattezeli}nek a nrilvánlartási száúot az adatok minden továbbílásáóál. óyilváóosság.a hozásánál és ú érintennek való kirdása}o. fel kell túnlehie
|lnibl!, ó8, § (ó)].

Az i ídokolj§t é§ a jogoNoslal Ól valÓ táj ékozútá§t ! kóziaa4 atás i hdÓ§áli eljárÁ é§ §zolgáIúlÍ\ Í lta lán6 szabíl}]ió l §zó]ó 200,1. évi cxl-. 7 2 § (4) bekezdésénck
a) pontjá al+jín nrellóztm

], Bravics Enüe íé§zéíe blavics,endíe@exteínel,hu
2 Nyjlvánlanás

.dalkezclós m.ancvc4se ' A ho.Iapon kipcsolífelvélelt kezdeményeó lálola6k azonosílása, sámukD á7 elek.rcni*Os salqál€laítk
ela,ne,\e úFle A honl{pon kJDc.olJllehi,eh k/;ménycá lh,U! íik J/.no. J.J, ,/a ,la "/..:,,o L,,,
slgílalisok eláhctvé tóúle,, " mclnevez:süldllkezeléí

ad.tke7.Iés nyilvÁrlarlá5i yám!



l
lklalószám: 2] l 306620l5/N,
ldóbelyeg: Kisví63579]77424?763230.

Tírqy: JdJlyédehni nyi]vijntrílisba véi.]

ItATÁRoz^T

A Nemzetj Adalvédelmi és lni'ormációsabadsáe Ható§ág ú iíibmációs ónrendelkezésijogról és r iólormációszabadságóLs7óló 20ll. éVi cxll.
törvény(lnfuM)68. § (6) bekezdé se al aPj án M alábbi adarokkalés nyilvánlartásiszáíon

nyilvánlartiásba veszi.

Azadatke&lónek nyilvántaítá§iszámotazadatokíind€niovábbíiásánáI,nyilváno$ágrahoásánálésúérinFftnekvalókiadása}orfelke]lrüntelrie
tlnJbrv,68 § (ó)],

a)poi(jl pjínmellóZlenr,

], Bíavics Endle lés2éí6 bíav cs,endrc@oxiefnet,hu
2, Nyilvántanás

" Munkávi§4ny lé'esílé§e, leljcsíÉse v|!y megszúntelé§, 2 ozekkel kápc§olalos joBosunsílok .jismeré§e és
kÖtelqerEgek (anúlírísx, Munkavisfuny 1étesíi6e, tcljesÍ!:se valy megszünttése. áz €zekke] k]Pcso]alos
jo8os ul lsigok e lisme íé!e és kö@le7e(ségek ian ús íLísa, " me8 nevensú llkezeléí

adatkezelB nyilránlrrlásl §2ín.



I
lkkiószínr: 2 l ] 8067/2015/N.
ldiibé yc!: Kisví6]5793732333]298ló,

l jBy adtbédelni nyi]vá í(ÁbJvétel

HAr,ÁRoZ^T

A Nemzcti Ad.tvédelmi és lnfbrníciószabadság Halósiic az jnibímációs önrendelke#sijogról és ü információszabadságról szóió 20]], évicxIl.
töruéiy(lnlbtv,) 68, § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és nyilvántaltási száfron

nyilvántanásba veszi.

Azadatkez.lÓDekanyilváilaaási számot !z adatok ninden rovábbilisánál, nril!ánoságd hozí§ínáiés az ériníeinekvaló kiadís.*or fel kc]1 tünteúlje
Ll tblv,68, § (6)]

l) Poilja llxpjítr me]lózie|r

] Bravcs Endlé észére blavics,endle@extemet,hu
2. NyiVánianás

A Tá6aság iogo§ úzleli érdckcinck mealelcliien a munkavíllalók ML ll-§ (l) v"i"li .llefui !ykúlöDó$n r munkavlll]rlónJk biztxílo( sámítogép, c m]i] cím és jnbnel-hor/é;§ elhúíús.. 
^ 

Tli.M;gjogos üz]eii érdckeinek meglelcl.icn l munkaválLllók M(, l1 § (l) *nnli ellenó.Zése. így kúlijnöftr;
nunkaválldnjnlk bizlosilot s,jnilógép, em!i] cím és iúeúclhozzáfé.és cllenó,i{e i í.|n.vlni\ij

,daik.zeléslyili|ínt.rlÁsi száD.
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