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In Mid Air ERP Kft.

Adatkezelési Tájékoztató
Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya a Szolgáltató weblapján (http://imaerp.hu és
imakonyveloprogram.hu.) megjelenített felhőalapú vállalatirányítási és pénzügyi, számviteli
tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások megrendelésével és visszaigazolásával létrejött
szerződéses jogviszonyokra terjed ki. Jelen Adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a
következő
weboldalról:
imaerp.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek, imakonyveloprogram.hu/ASZF.
Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Weblapunkon kínált
szolgáltatásoknak, figyelmesen olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót és kizárólag abban az
esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat
kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeivel és az Európai Parlament és
Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a
továbbiakban: GDPR) összhangban készült.
1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A szolgáltató neve: In mid Air ERP Kft.
A szolgáltató székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház utca 24. fszt. 6.
Iroda (és egyben a panaszügyintézés helye): 1117 Budapest, Fehérvári út 36.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: support@imaerp.hu
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt telefonszám: +36-70/427-00-08
Cégjegyzékszáma: 14-09-310945
Adószáma: 23059524-2-14
Ügyvezető: Gurdon Ferenc
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Az adatbázisok a szolgáltató saját
informatikai infrastruktúráján (szerverein) vannak tárolva.
2. FELHASZNÁLÓ ÉS ÉRDEKLŐDŐ FELHASZNÁLÓ ÉRTELMEZÉSE
Szolgáltató ÁSZF-je alapján Felhasználónak minősül az, aki a szakmája, önálló
foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró természetes vagy jogi személyre,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki a Szolgáltató weblapján
megjelenített és jelen ÁSZF-ben rögzített bármely szolgáltatását megrendeli, és azt
jogszerűen használja.
Érdeklődő felhasználó az a magánszemély, aki meglátogatja Szolgáltató honlapját és ott a
demo programot letölti.
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3. ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ MEGHATÁROZÁSA
A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatai vonatkozásában tekinthető adatkezelőnek. A
Szolgáltató kinyilvánítja, hogy a Felhasználó személyes adatait kizárólag a Felhasználóval
fennálló ÁSZF elfogadását követően létrejövő szerződéses jogviszonyból eredő
kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódóan kezeli.
Érdeklődő felhasználó esetén Szolgáltató email címet tárol, melyre tájékoztató emailt,
emaileket küld a belépéshez szükséges adatokkal és a kapcsolatfelvételt elősegítő
információkkal.
A Szolgáltató, mint az Ekt. rendelkezései szerinti Alkalmazásszolgáltató a Felhasználó
ügyfeleinek, alkalmazottainak a személyes adatai tekintetében adatfeldolgozónak
tekintendő, így ezen személyes adatok kezelőjének a Felhasználó minősül.
4. SZOLGÁLTATÓ ADATKEZELÉSÉNEK JOGALAPJAI
Szolgáltató a GDPR rendelkezései alapján az alábbi jogalapokat alkalmazza:
a)
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson
alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (a
továbbiakban: Szerződés teljesítése)
c)
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli
kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
5. ADATOK MEGHATÁROZÁSA
Érintett: Érdeklődő felhasználó
Adat kategória: email cím
Adat forrása: érintettől származó
Adatkezelés célja: demo program eléréséhez szükséges információ átadása, felek közti
kommunikáció biztosítása
Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
Adatkezelés időtartama: regisztráció időpontjától számított 3 hónap
Érintett: Felhasználó
Adat kategória: Előfizető neve, képviseletre jogosult neve (amennyiben egyéni
vállalkozás)
Adat forrása: érintettől származó
Adatkezelés célja: szerződés létrejöttéhez és program felhasználáshoz szükséges
Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése és Jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés időtartama: ÁSZF elfogadásától folyamatosan, felmondástól számított 8 év
(indok: számlázási adat)
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Adat kategória: adószám. székhely
Adat forrása: érintettől származó
Adatkezelés célja: szerződés létrejöttéhez és program felhasználáshoz szükséges
Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése és Jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés időtartama: ÁSZF elfogadásától folyamatosan, felmondástól számított 8 év
(indok: számlázási adat)
Adat kategória: email cím, telefonszám
Adat forrása: érintettől származó
Adatkezelés célja: felek közti kapcsolattartáshoz szükséges
Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése és Jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés időtartama: ÁSZF elfogadásától folyamatosan, felmondástól számított 8 év
(indok: jogszabályi megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges)
6. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ÉS HOZZÁFÉRHETŐSÉGE
Adatok kezelését Szolgáltató végzi. Az adatokhoz Szolgáltató alkalmazottai férhetnek
hozzá a belső adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint.
Adatfeldolgozóként hozzáfér: (csak Felhasználó esetében)
FCM ADÓBOX Kft
1117 Budapest, Fehérvári út 36.
12100011-2-43
Adatkezelés célja: könyvelési tevékenység
Adatkezelési kérdésekben, hozzáférési-,helyesbítési-,törlési-, korlátozási-,adathordozási,hozzájárulás visszavonási-,panasz- jog érvényesítésével kapcsolatban kérjük
Szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:
Email: support@imaerp.hu
Tel:+36704270008
Személyesen: 1117 Budapest, Fehérvári út 36.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Külföldre történő adat továbbításról:
Adatfeldolgozás során esetleg igénybe vett külföldi szolgáltatók esetében Szolgáltató
vállalja, hogy a külföldi szolgáltatók az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti
megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az
ezek alapján felállított USA - EU Privacy Shield List-en szerepelnek, azaz az ide történő
adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő
adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda
történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett.
Budapest, 2018. május 25.

