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adatvédelmi tájékoztató – közvetítői szolgáltatás 

 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ŰRLAP 

a közvetítői partnerek által közvetített ügyfelek személyes adatainak kezelésére 

 

Tisztelt Ügyfelünk!  

Jelen tájékoztató a CRITERION Biztonsági Szolgáltatások Zrt. (a továbbiakban: Társaság) objektumvédelmi és 

tűzvédelmi távfelügyeleti szolgáltatásainak közvetítő partnerei által történő közvetítése során megvalósuló 

adatkezeléseket szabályozza.  

Az adatkezelő 

Személyes adatainak kezelője (a továbbiakban: adatkezelő): 

CRITERION Biztonsági Szolgáltatások Zrt.  

székhely és levelezési cím: 1139 Budapest, Rozsnyai út 21-25. 

telefon: 1447  

személyes ügyfélszolgálat: 1033 Budapest, Harrer Pál utca 3-5. (H-Cs 08:00 – 16:00) 

e-mail: ugyfelszolgalat@criterion.hu 

adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@criterion.hu 

Az Ön személyes adatait a közvetítői szolgáltatást ellátó partnerünk (a továbbiakban: Partner) adta át az 

adatkezelő részére (személyes adatok forrása). A Partner az Önnel történő személyes találkozás alkalmával rögzíti 

az Ön alábbi adatait annak érdekében, hogy Társaságunk felvegye Önnel a kapcsolatot a távfelügyeleti 

szerződés megkötése céljából. A Partner a Társaság adatfeldolgozójaként rögzíti az Ön adatait és továbbítja a 

Társaság részére. Az Ön esetében eljáró Partner adatait jelen űrlapon rögzíti.  

A Partner kötelezettsége, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakról Önt megfelelően, teljes terjedelemben, 

igazolható módon tájékoztassa. Az adatkezelő jelen tájékoztatója a 

https://tavfelugyelet.criterion.hu/hasznos/dokumentumok/ linken bármikor elérhető.  

Adatkezelés célja: Személyes adatok továbbítása a Partner által az adatkezelő részére a távfelügyeleti szerződés 

megkötéséhez szükséges kapcsolatfelvétel céljából.  

Kezelt adatok köre: az Ön neve, telefonszáma, e-mail címe 

Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, amelyet a személyes adatainak a jelen adatkezelési tájékoztató és 

űrlap kitöltésével és aláírásával ad meg.  

Adatkezelés időtartama: Az Ön adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük; ennek elmaradása 

esetén a személyes adatokat azok Társaságunk részére történő átadását követő 1 év elteltével töröljük. 

Amennyiben létrejön a távfelügyeleti szerződés, úgy személyes adatait a távfelügyeleti szerződés megszűnését 

követő 5 évig kezeljük. Amennyiben ajánlattételre kerül sor, de a szerződéskötés elmarad, a személyes adatait az 

ajánlati kötöttség időtartamának lejáratáig kezeli az adatkezelő. 

 

A távfelügyeleti szerződésekkel kapcsolatos ajánlatkérők és előfizetők, valamint az Ön személyes adatokkal 

összefüggő jogai tekintetében az adatkezelő Ajánlatkérőkre, valamint Előfizetőkre vonatkozó Adatkezelési 

Tájékoztatóit kell irányadónak tekinteni, amelyek az alábbi linken bármikor elérhetők: 

https://tavfelugyelet.criterion.hu/hasznos/dokumentumok/ 

 

A fenti adatkezelési tájékoztatót elolvastam és hozzájárok személyes adataim tájékoztatóban foglaltak szerinti 

kezeléséhez.  

Ügyfél neve:   

Ügyfél 

telefonszáma:  

 

Ügyfél e-mail címe:  

Dátum:   

Ügyfél aláírása:   

 

Az Ön adatait az alábbi adatfeldolgozó Partner rögzítette és továbbítja az adatkezelő felé:  

Partner neve:   

Partner címe:   

Dátum:  

Partner képviseletében eljáró aláírása:  
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