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Adatvédelmi Nyilatkozat 
 
Hatályos: 2013.03.27 napjától visszavonásig 

 
 
 
 
1.Adatkezelő: 
Cégnév:                          Garancia Auto S.r.o. Magyarországi Fióktelepe 
Székhely:                       1113 Budapest, Villányi út 62. fsz. 1. 
Levelezési cím és iroda: 8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 14/A, E lépcsőház 1/1 
Cégjegyzékszám: 01-17-000664 
Adószám: 22960830-2-43 
képviseli:                       Csanády Amanda, adatvédelmi azonosító: NAIH-61519/2013 

 
Adatkezelő „G4 Partner Kártya”, „G4 Web Kártya” és „AmpeGo mobilapplikáció” néven 
indított szolgáltatást, melynek keretében a kártyabirtokosok a programhoz csatlakozott G4 
Kedvezményadó partnereknél kedvezményekhez juthatnak, továbbá igénybe vehetik 
Adatkezelő által kínált egyéb szolgáltatásokat. 

 
Az  információs  önrendelkezési  jogról  és  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII. 
törvény értelmében személyes adat[1] akkor kezelhető, ha 

 

- ahhoz az érintett hozzájárul, 
 
- azt törvény vagy (törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben)helyi 
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés). 

 
Amennyiben  Ön  is  szeretné  igénybe  venni  „G4  Partner”  által  kínált  kedvezményeket 
regisztrálnia kell a www.ampego.com vagy a www.gpartner.hu honlapon. 

 

Ön a honlap használatával, a regisztrációs és egyéb adatok, információk megadásával 
hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez, tehát önkéntesen és határozottan 
kinyilvánítja, megfelelő tájékoztatás alapján félreérthetetlen beleegyezését adja az Önre 
vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

 
Adatkezelő felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal 
összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról. 

 
Adatkezelő az adatokat kizárólag a későbbiekben megjelölt célokra és formában használja fel, 
semmilyen formában nem értékesíti harmadik félnek, illetve megtesz mindent annak 
érdekében, hogy felhasználók adatai ne kerülhessenek illetéktelenek kezébe. 

 
2.Regisztráció 

 
A regisztráció első lépéseként – felhasználónév, e-mail cím és jelszó megadásával – az 
AmpeGo nevű mobilapplikációban, illetve a www.ampego.com vagy a www.gpartner.hu 
honlapon k i  k e l l  t ölteni a regisztrációs nyilatkozatot. A regisztrációhoz a következő 
személyes adatokat szükséges megadni: 

https://www.gpartner.hu/main/aszf/advnyil.php%231
http://www.ampego.com/
https://www.gpartner.hu/
http://www.ampego.com/
https://www.gpartner.hu/
https://www.gpartner.hu/
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Magánszemélyeknél: 
 
- Felhasználó név 

 
- E-mail cím 

 
- jelszó 

Cégek esetében: 
 
- cégnév 

 
- székhely (irányítószám, település, utca és 
házszám), 

 
- cégjegyzékszám 

 
- e-mail elérhetőség 

 
- adószám 

 
- kapcsolattartó 

 
- név 

 
- telefonszáma 

 

- cég képviselőjének neve 
 

Ezen adatok azért szükségesek, mivel az Ön által igényelt „G4 Partner Klubkártyát” postai 
szolgáltató útján, a „G4 Web Kártyát” pedig e-mailben küldi meg Adatkezelő az Ön számára. 
Az e-mail cím azért is kell, mert Adatkezelő és felhasználó közti kapcsolattartás elsődleges 
formája az elektronikus kommunikáció. 

 
3.Kártya 

 
A „G4 Partner Klubkártyán” és a „G4 Web Kártyán” a Kártya-birtokos neve, valamint egy 
regisztrációs szám (Privát Ajánlói Kód – PAK) szerepel. 

 
Kártya-birtokos a kártya használatával, annak átadásával önkéntes beleegyezését adja a fenti 
adatainak kezeléséhez és feldolgozásához. 

 
Ezen adatok kizárólag a szolgáltatást nyújtó G4 Kedvezményadó partnerek és Kártya- 
tulajdonos kijelölt munkatársai részére hozzáférhetőek. Egy adott G4 Kedvezményadó 
partnerek által végzett szolgáltatásokról rögzített adatok a többi G4 Kedvezményadó 
partnerek számára nem hozzáférhetőek. 
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Adatkezelő és G4 Kedvezményadó partnerek tevékenységi körében köteles gondoskodni az 
adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az 
adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 
sérülés ellen. 

 
4.Honlap 

 
A G4 Partner hivatalos weboldala a www.ampego.com és a www.gpartner.hu internetes 
oldalak. A honlapon a felhasználók által végzett tevékenységekről biztonsági naplózás 
készül, amely a weblap biztonságos működtetésére szolgál. A biztonsági naplózás a 
következő adatokat tartalmazza: regisztráció vagy annak törlése, e-mail cím változtatása, be-
/kilépés, oldal megtekintése esetén az esemény időpontja, a felhasználó e-mail címe 
(változtatás esetén mind az újat, mind a régit, nem regisztrált felhasználó esetén az e-mail cím 
nem kerül rögzítésre), a használt web kliens, és az IP-cím nem kerül tárolásra (nem 
regisztrált). Adatkezelő biztonsági adatbázis másolatokat is készít a stabil működés és 
helyreállíthatóság érdekében. A biztonsági adatbázis másolatok az összes fentebb említett 
adatot tartalmazzák. A másolatokat Adatkezelő maximum Klubtagság utolsó napját követő 2 
napig tárolja. 

 
5.Marketing 

 
 
 
Adatait marketing célokra Adatkezelő a  t e l e p í t e t t  A m p e G o  m o b i l a p p l i k á c i ó  
ü z e n e t k e z e l ő j é b e ,  a  regisztrált e-mail címre, i l l e t v e  telefonszámra SMS 
formájában küldi ki az Ön külön kifejezett hozzájárulása nélkül. Így a regisztráció során 
megadott e-mail címre, telefonra hírlevelet, termékválasztékkal kapcsolatos véleményeket 
felmérő kérdőíveket, ajánlatot, egyéb reklámot tartalmazó levelet csak az Ön külön 
kérésére, előzetes hozzájárulásának visszavonásával írásos formában kérheti. A megadott 
hozzájárulás bármikor visszavonható, Adatkezelő részére küldött üzenetben. 

 
6.Adatok továbbítása és feldolgozása 

 
A személyes adatokhoz csak Adatkezelő és azon munkatársai, partnerei férnek hozzá, akik az 
adott szolgáltatás megvalósításában közvetlenül részt vesznek. 

 
Adatkezelő a w w w . a m p e g o . c o m  é s  a  www.gpartner.hu honlapok 
üzemeltetéséhez, üzemeltetőt, mind adatfeldolgozót vesz igénybe. 
 
Amennyiben adatkezelő a kártyák kézbesítéséhez postai szolgáltatót vesz igénybe, ekkor az 
ehhez szükséges személyes adatok átadásra kerülnek. A kártyák használata pedig 
Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban lévő G4 Kedvezményadó partnereken történik a 
fentebb írt módon. 

 
Minden összegyűjtött személyes adat csak a fent említett feladatok elvégzéséhez szükséges 
mértékben kerül felhasználásra. 

http://www.ampego.com/
https://www.gpartner.hu/
http://www.ampego.com/
https://www.gpartner.hu/
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7.Adatok kezelésének ideje, módosítása és törlése 
 
A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és a 
regisztráció törléséig tart. A regisztráció Felhasználó vagy Adatkezelő általi törlésére 
bármikor sor kerülhet. 

 
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban előírt meghatározott megőrzési 
kötelezettségek teljesítését, valamint az egyéb módon adott további hozzájárulások 
alapján történő adatkezeléseket. 

 
Ön bármikor ellenőrizheti és módosíthatja személyes adatait a honlapon keresztül saját web 
irodában. Kérheti továbbá személyes adatai módosítását vagy törlését az adatbázisból. A 
személyes adatok letiltására vagy törlésére vonatkozó kérelmek feldolgozásának átfutási ideje 
maximum 30 nap. Az ilyen típusú kérelmeket Adatkezelőhöz kell eljuttatni. A személyes 
adatok törlése esetén, azon szolgáltatások tekintetében, amelyekhez ezek a személyes adatok 
szükségesek, a szolgáltatás nyújtása ellehetetlenül. 

 
A személyes adatokat Adatkezelő akkor töröli, ha tudomására jut, hogy az adatok kezelése 
jogellenes, ha az érintett kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, tárolásának törvényben 
megállapított határideje lejárt, vagy ha a törlést a bíróság vagy hatóság rendeli el. 

 
Jogorvoslat 

 
A személyes adatok felhasználásából származó panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságához lehet fordulni: 

 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: (+36 1) 391 1400 

Telefax: (+36 1) 391 1410 
 
E- mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
Záró rendelkezések 

 
Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak 
megváltoztatásához. Ez esetben Adatkezelő honlapján keresztül teszi közzé a változtatásokat. 

 
Keltezés 

2013.03.27. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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1. Számú melléklet 
 
 
 
 
Értelmező rendelkezések (Adatvédelmi nyilatkozatban használt fogalmak)[2] 

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 
közvetve – azonosítható természetes személy. 

 
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító 
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 
következtetés. 

 
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó 
személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

 
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját 
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

 
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy 
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

 
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 
tétele. 

 
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

 
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 
lehetséges. 

 
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 

 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a 
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi. 

https://www.gpartner.hu/main/aszf/advnyil.php%232
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Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 
adatfeldolgozóval. 

 
 
 
 
 
[1] Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény értelmében személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az 
érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az 
érintettre vonatkozó következtetés. 

 
[2] Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló 
2011. évi CXII. törvényben definiált fogalmakat használja jelen Adatvédelmi nyilatkozatban. 


	1.Adatkezelő:
	2.Regisztráció
	3.Kártya
	4.Honlap
	5.Marketing
	6. Adatok továbbítása és feldolgozása
	7. Adatok kezelésének ideje, módosítása és törlése
	Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban előírt meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
	Jogorvoslat
	Záró rendelkezések
	Értelmező rendelkezések (Adatvédelmi nyilatkozatban használt fogalmak)[2]

