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Hozzájárulás ICG kommunikációkhoz / Consent to processing of personal data 

  
Alulírott ICG Integrated Consulting Group Kft. (1051 Budapest, Sas utca 10-12., "ICG") napra-
készen szeretnénk tartani Önt az ICG tevékenységével kapcsolatos fontos hírekről és információk-
ról, az ICG szolgáltatásairól, rendezvényeiről, tanulmányairól, felméréseiről, melyekről úgy gondol-
juk, hogy esetleg érdekelhetik Önt. Az alábbiakban kommunikációs csatornánként az Ön hozzájá-
rulását kérjük ezen adatkezeléshez. 
 
The ICG Integrated Consulting Group Kft. (1051 Budapest, Sas utca 10-12., "ICG") would like to 
keep you updated about the news and information regarding its activities, services, and events, as 
well as studies and surveys carried out, which we believe are of interest to you.   
Please provide ICG with your consent to processing of personal data for each communication 
channel, as per below. 
 

 

RÖVID ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ / INFORMATION ON PROCESSING OF PERSONAL DATA 

Az adatkezelő: ICG, 1051 Budapest, Sas utca 10-12., e-mail: officeHU@integratedconsulting.hu 

Az adatkezelés célja: az ICG-vel és annak tevékenységével, szolgáltatásaival, rendezvényeivel, tanulmányai-

val, felméréseivel kapcsolatos információk, ajánlatok, hírlevelek küldése az Ön választásának megfelelően e-

mail, postai levél vagy telefonhívásos megkeresés útján. 

Az adatkezelés jogalapja: az Ön közvetlen megkereséshez, illetve üzenetek küldéséhez adott hozzájárulása, 

melyet Ön bármikor, akár egyes kommunikációs csatornákra vonatkozóan is szabadon visszavonhat; a hozzá-

járulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Címzettek köre: Az Ön adataihoz az ICG ezzel megbízott munkatársa kizárólag az általa ellátott feladat teljesí-
tése körében fér hozzá.  

További részletek: lásd a teljes adatkezelési tájékoztatót. 

------------------------- 

Controller(s) of personal data ICG, 1051 Budapest, Sas utca 10-12., e-mail: officeHU@integratedconsulting.hu  

The aim of data processing: sending information, offers, and newsletters regarding ICG and its activities, 

services, and events, as well as its studies, and surveys by email, post, or phone, according to your personal 

preferences. Legal basis of data processing: is your voluntary consent to receive direct emails and messages, 

which you may later rectify or withdraw any time, even separately for each communication channel; withdrawal 

of consent does not affect the legality of data processing before consent.  

Recipients: The personal data will be made accessible excusively to the authorized employee of ICG. 

Further information: see the information on processing of personal data 

 
 
 
 

ÖN BÁRMIKOR TILTAKOZHAT AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK 

KOMMUNIKÁCIÓS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ KEZELÉSE ELLEN. TILTAKOZÁSA ESE-

TÉN A TOVÁBBIAKBAN NEM KÜLDÜNK ÖNNEK KÖZVETLEN MEGKERESÉST. 

YOU MAY OBJECT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA FOR MASS 

COMMUNICATION PURPOSES ANY TIME. SHOULD THIS BE THE CASE WE WILL 

STOP SENDING YOU DIRECT COMUNICATION MATERIALS. 
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Alulírott ICG Integrated Consulting Group Kft. (1051 Budapest, Sas utca 10-12., "ICG") napra-
készen szeretnénk tartani Önt az ICG tevékenységével kapcsolatos fontos hírekről és informáci-
ókról, az ICG szolgáltatásairól, rendezvényeiről, tanulmányairól, felméréseiről, melyekről úgy 
gondoljuk, hogy esetleg érdekelhetik Önt. Az alábbiakban kommunikációs csatornánként az Ön 
hozzájárulását kérjük ezen adatkezeléshez. 

The ICG Integrated Consulting Group Kft. (1051 Budapest, Sas utca 10-12., "ICG") would like to 
keep you updated about the news and information regarding its activities, services, and events, 
as well as studies and surveys carried out, which we believe are of interest to you.   
Please provide ICG with your consent to processing of personal data for each communication 
channel, as per below. 

Kérjük, az alábbi négyzetek bejelölésével adja meg nekünk, hogy szeretne-e, illetve 
milyen módon szeretne információkat és megkereséseket kapni az ICG-től (A *-al meg-
jelölt adatok megadása az Ön közvetlen megkereséséhez szükséges adat.): 

Please indicate by filling out the boxes below if you agree to receive and, in case you agree, what 
type of information you wish to receive from ICG in the future. (Data marked by * is required for 
direct communication purposes.) 

Az alábbi módokon szeretnék információkat, hírleveleket és megkereséseket kapni az ICG-től: 

Hereby I agree to receive information, newsletters and direct communication from ICG via the following 

channels: 

Érintett teljes neve (nyomtatott betűkkel)
1

/ Full name of the undersigned  (in capital letters):  _____________________________________________________________ 

Rendezvény 

és Nyílt tré-

ning, szolgál-

tatás tájékoz-

tató és meg-

hívó 

Igen    [   ] 

YES 

E-mail cím*

E-mail address:  __________________________________________________

Postai levél / 

Post 

Igen    [   ] 

YES 

Postai levélcím* 

Postal address: ___________________________________________________ 

Élő telefon / 

Direct call 

Igen    [   ] 

YES 

Telefonszám* 

Telephone number: ________________________________________________ 

Dátum / Date:  2022. _________________ 

_____________________________ 
Aláírás:

2
 / Signature:

1
 Az Ön azonosításához szükséges adat / Data required for identification 

2
 Az aláírás adatminőségi okokból szükséges / Signature is require for data quality purposes 
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TELJES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ICG KOMMUNIKÁCIÓKHOZ / INFORMATION ON PROCESSING 

OF PERSONAL DATA FOR ICG COMMUNICATION 

Alulírott ICG Integrated Consulting Group Kft. (ICG) naprakészen szeretnénk tartani Önt az ICG-vel, annak tevé-
kenységével kapcsolatos fontos hírekről és információkról, az ICG szolgáltatásairól, melyekről úgy gondoljuk, 
hogy esetleg érdekelhetik Önt, mint Érintettet. 
 
KI AZ ADATKEZELŐ? ICG, 1051 Budapest, Sas utca 10-12., e-mail: officeHU@integratedconsulting.hu 

MI AZ ADATKEZELÉS 

CÉLJA? 

Az ICG-vel és annak tevékenységével, szolgáltatásaival, rendezvényeivel, tanulmányaival, 

felméréseivel kapcsolatos információk, ajánlatok, hírlevelek küldése az Ön választásának megfe-

lelően e-mail, postai levél vagy előhangos telefonhívásos megkeresés útján. 

MILYEN SZEMÉLYES 

ADATOKAT KEZE-

LÜNK? 

A fent meghatározott valamennyi célból kezeljük az Érintett nevét e személy azonosítása céljá-

ból; a hozzájárulás megadásának és az Önnel való adategyeztetés dátumát az adatok minősé-

gének biztosítása céljából, továbbá a megadott hozzájárulás körét - így azt, hogy a hozzájárulás 

mely kommunikációs csatornára (E-mail, Postai levél, élő telefon) szólt, ideértve vonatkozó 

kommunikációs csatorna Ön által megadott elérhetőségét is. 

MI AZ ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA? 

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása a Reklámtörvény 6. § (1)-(2) bekezdése, 

2018. május 25. napját megelőzően az Infotv. 5. § (1) a) pontja, 2018. május 25. napját követően 

pedig a 2016/679. számú EK rendelet 6. cikk (1) (a) pontja) alapján. A hozzájárulás bármikor és 

akár kommunikációs csatornánként is visszavonható, és a hozzájárulás visszavonása nem érinti 

a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

MI AZ ADATKEZELÉS 

IDŐTARTAMA? 

Az Érintett személyes adatait az Érintett ICG tagságának időtartama alatt, az adatkezeléshez 

adott hozzájárulás visszavonásáig vagy az Érintettel történt utolsó adategyeztetést követő legfel-

jebb öt évig kezeljük. A hozzájárulás megadását követő öt év elteltét követően az adatkezelést 

megszüntetjük és az Érintett adatait töröljük vagy ha az adatokat egyéb célból is kezeljük, úgy 

azokat a továbbiakban nem használjuk fel kommunikációs célból, ha az Érintett erre vonatkozó 

felhívásunkat követően nem végez velünk adategyeztetést és nem ad ismételt hozzájárulást a 

személyes adatai kezeléséhez. 

KI FÉR HOZZÁ AZ 

ADATOKHOZ? 

Az Érintett hozzájárulási nyilatkozatának példányát az ICG tárolja, ahhoz az ICG szervezetén 

belül az ezzel megbízott munkatárs fér hozzá.  

MIK AZ ÖN JOGAI ÉS 

JOGORVOSLATI 

LEHETŐSÉGEI? 

2018. május 25-től az Érintettet az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó 

jogszabályok (pl. a GDPR) határozzák meg): (i) Hozzáféréshez való jog, melyet az Érintett ké-

relmezhet az adatkezelőtől; (ii) Helyesbítéshez való jog; (iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez 

való jog); (iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog; (v) Az adathordozhatósághoz való jog (vi) 

tiltakozáshoz való jog. A jogait az Érintett úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép az 

ICG-vel annak fent meghatározott elérhetőségei útján. 

Az Érintett a jogai feltételezett megsértése esetére panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., tele-

fon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bíróság-

hoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása 

szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és 

elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

 

 


