
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
KUTATÁSOK, FELMÉRÉSEK LEFOLYTATÁSÁHOZ 

 

Adatkezelő  NORDCONN International Kft. 
székhely: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. 
cégjegyzékszám: 01-09-270280 
 

Az adatkezelő 
elérhetőségei 

postai levelezési cím: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. 
e-mail postafiók: info@nordconn.com 
telefon: +36 20 424 88 10 

weboldal: https://nordconn.com/ 
 

Az 
adatkezelés 
célja  

Az adatkezelő 
elégedettségmérés és 
általános, az adatkezelő 
szolgáltatásainak 
fejlesztését szolgáló, illetve 
az adatkezelő szolgáltatásai 
körében releváns, aktuális 
piaci folyamatok, 
munkáltatói igények 
felmérése céljából időről 
időre felméréseket, 
kutatásokat végez. A 
mindenkor aktuális, újabb 
kutatásban történő 
részvétel meghívás, és azt 
követő regisztráció alapján 
lehetséges. A meghívók 
kiküldése céljából az 
adatkezelő nyilvántartja 
azon személyeket, akik 
jelezték, hogy szeretnének 
az aktuális kutatásokról 

értesülni, azokon részt 
venni. 
 

Az általunk lefolytatott 
felmérésen az arra regisztrált 
személyek vehetnek részt. A 
regisztrációval az érintett 
kifejezi a részvételi szándékát, 
megadja az elérhetőségi adatait 
a felmérés lefolytatásához 
szükséges kapcsolatfelvétel 
céljára. 
 

A résztvevők külön 
nyilatkozhatnak 
arról, hogy a 
felmérés 
eredményéről 
szeretnének-e 
értesítést kapni. A 
kapcsolattartási 
adatok ez esetben 
az eredmények 
közlését is 
szolgálják. 
 

Az érintettek 
köre 

Azon személyek, akik 
jelezték, hogy szeretnének 
a jövőbeli kutatásokról 
értesülni, azokon történő 
részvételre lehetőséget 
kapni. 
 

Az aktuális felmérésen történő 
részvételre regisztrált 
személyek. 

Az eredmények 
közlését kérő 
résztvevők. 
 

A kezelt 
személyes 
adatok köre 

Meghívók küldése céljából: 
vezetéknév, keresztnév, 
cégnév, beosztás, e-mail 
cím, telefonszám 
 

Regisztráció kapcsán: 
vezetéknév, keresztnév, cégnév, 
beosztás, e-mail cím, 
telefonszám, Teams elérhetőség 
 
A felmérés lefolytatása során: 

- telefonon történő 
kitöltés esetén a résztvevő 
hangja, telefonszáma, a 
kérdésekre adott válaszainak 
tartalma; 
- videóhívás keretében 
történő kitöltése esetén: 
résztvevő hangja, képmása, 
magatartása, a videóhíváshoz 

Eredmények 
közlése céljából: 
vezetéknév, 
keresztnév, e-mail 
cím, telefonszám 
 

https://nordconn.com/


 

használt online elérhetősége, 
kérdésekre adott válaszainak 
tartalma. 

 
A kérdőívre adott válaszokat a 
beszélgetés során feljegyzés 
formájában rögzítjük, és a 
feldolgozás során a válaszok 
anonim módon kerülnek 
kezelésre, azaz a választ adó 
személy és a válasz közötti 
kapcsolat felállítása nem 

lehetséges. 
 

Az 
adatkezelés 
jogalapja 

A személyes adatok kezelésére a résztvevők önkéntes hozzájárulása alapján kerül 
sor, amelyet a regisztrációkor külön nyilatkozattal adnak meg. (GDPR 6. cikk 1) a) 
pontja). A résztvevők külön tudnak nyilatkozni valamennyi adatkezelési cél kapcsán. 
 

Az 

adatkezelés 
időtartama  

A személyes adatokat a 

hozzájárulás visszavonásáig, 
illetve, ha a kutatási, 
felmérési tevékenységünket 
ezt megelőzően 
megszüntetjük, akkor ennek 
megszűnésével töröljük. 
 

A személyes adatokat az adott 

kutatás lezárását követően e 
célból nem kezeljük tovább.  
 

A személyes 

adatokat a 
kutatási 
eredmény 
közlését követően 
e célból nem 
kezeljük tovább.  
 

Jogok Hozzájárulás visszavonása: 
Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja a 
NORDCONN International Kft. részére küldött e-mail üzenetben (info@nordconn.com) 
vagy postai levélben (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.). A hozzájárulás 
visszavonása esetén a személyes adatokat töröljük. A hozzájárulás visszavonása az 
azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 
Tájékoztatás, hozzáférés: 
Ezen kívül bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e és milyen személyes 

adatát, illetve az általunk kezelt személyes adatairól másolatot is kérhet. 
Helyesbítés, törlés, korlátozás: 
Kérheti hibás adatai javítását vagy kiegészítését, meghatározott feltételek esetén 
azok törlését, az adatkezelés korlátozását.  
Adathordozhatóság: 
Ha adatait elektronikusan kezeljük, kérheti, hogy azokat közismert és könnyen 
felhasználható elektronikus formátumban adjuk át Önnek vagy az Ön által kijelölt 
más személynek. 
Az érintetti jogokról szóló részletesebb tájékoztató érdekében kérjük, hogy keresse 
fel általános adatkezelési tájékoztatónkat a honlapunkon. 
 

Panasz Panaszával kérjük, hogy elsősorban hozzánk forduljon. 
Amennyiben panasza rendezésével nem ért egyet, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz is fordulhat az alábbi elérhetőségeken: 
honlap: http://www.naih.hu/ 
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu 
Tájékoztatjuk, hogy sérelemdíj iránti igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. 
A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár 
az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. 
 

 
Budapest, 2021. Február 4. 

NORDCONN International Kft. 
adatkezelő  
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