
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Autóstárs Szolgáltatások 

 
A DLM Consulting Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Zay utca 24., 2. em., 207.; cégjegyzékszáma: 
Cg.01-09-870276; a továbbiakban DLM) tájékoztatja a www.autoszektor.hu/autostars internetes portál 
és a portálon elérhető online kalkulátorok és alkalmazások (a továbbiakban: Autóstárs Szolgáltatások) 
felhasználóit (a továbbiakban: Érintettek), hogy a portálon történő regisztráció során, valamint a portál 
és az Autóstárs Szolgáltatások használata során megadott személyes adatok kezelése tekintetében a 
DLM a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint jár el. Az adatszolgáltatás önkéntes.  
 
Amennyiben a Felhasználó regisztráció nélkül veszi igénybe az ingyenes Autóstárs Szolgáltatásokat, 
úgy a Felhasználó számítógépének internet címét (IP-cím) – a Felhasználó személyazonosságához 
nem kapcsolható módon – a DLM rendszere naplózza, hogy ezen statisztikai adatok elemzése alapján 
a DLM megismerje, hogy mely szolgáltatását milyen gyakran és mennyi időre veszik igénybe. 
Amennyiben a Felhasználó regisztrációt követően felhasználónévvel és jelszóval történő belépést 
követően veszi igénybe a honlap szolgáltatásait, úgy a Felhasználó számítógépének IP-címét a DLM 
rendszere a felhasználónevéhez kötve naplózza. 
 

1. Az adatkezelés jogalapja 
 

A DLM az általa kezelt személyes adatokat közvetlenül az Érintettektől, azok önkéntes 
hozzájárulásával gyűjti, az adatok kezelését az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.), valamint és a 
vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok alapján végzi. 
  

2. A kezelt személyes adatok köre 
 
A www.autoszektor.hu/autostars honlapon regisztráció és mindenfajta személyes adat megadása 
nélkül lehetséges a böngészés, azonban az Autóstárs Szolgáltatások teljes körű igénybevételéhez 
regisztráció szükséges. A weboldal valamint az Autóstárs Szolgáltatások használata során DLM az 
adatkezelés szempontjából különbséget tesz a látogatók és a regisztrált felhasználók adatai között. 
 
A DLM a regisztrált felhasználók következő személyes adatait kezeli: 
 

 az érintett felhasználó regisztrálásakor önkéntesen megadott adatai (felhasználónév, jelszó, 
személynév, e-mail cím, telefonszám, cím, gazdasági társaság esetében cégjegyzékszám, 
székhely, adószám, statisztikai szám, képviselő neve és személyes adatai, a regisztráció 
időpontja, regisztrációkori IP cím.) 

 a weboldal használatának időpontja, terjedelme, 
 a weboldal kalkulátoraiban megadott adatokat és a kalkulációkhoz megadott információkat.     

 
A nem regisztrált látogatók által esetlegesen megadott személyes adatok kezelésére szintén a jelen 
adatvédelmi szabályzat irányadó. Amennyiben a nem regisztrált látogató bármilyen személyes adatot 
ad meg az Autóstárs Szolgáltatások használata során, úgy ezzel elfogadja a jelen adatvédelmi 
szabályzatban foglalt rendelkezéseket. 
 

3. Az adatkezelés célja 
 
Az Autóstárs Szolgáltatások használata során tudomására jutott adatokat DLM az alábbi célokból 
kezelheti: 

 a Felhasználó azonosítása, 
 a Felhasználók egymástól való megkülönböztetése, 
 a Felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, 
 hírlevél és azon belül elektronikus hirdetés küldése a Felhasználó külön hozzájárulása 

alapján: közvetlen üzletszerzési célokból a DLM és üzleti partnerei ajánlatainak küldése, 
közvetlen tájékoztatás, közvetlen megkeresés módszerével küldött reklámtevékenység 
(címzett reklámtevékenység, elektronikus hirdetés, telemarketing, postai direktmarketing), 

 a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése. 

http://www.autoszektor.hu/autostars
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4. Adatkezelő 

 
Az Érintettek által szolgáltatott adatok adatkezelője a DLM, adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. Az adatokat – az 5. pontban foglalt kivétellel – kizárólag a DLM, valamint az adatkezelésben részt 
vevő munkatársaik ismerhetik meg. A kezelt adatok a fentieken túl harmadik fél részére nem kerülnek 
átadásra, kivéve, ha jogszabály vagy jogerős bírósági vagy hatósági határozat ezt előírja. 
 

5. Adatkezelés és -továbbítás közvetlen üzletszerzési célból 
 
A DLM az adatokat a szolgáltatása hatékonyságának növelése, a felhasználónak címzett elektronikus 
hirdetés vagy egyéb címzett tartalom (címzett reklámtevékenység, telemarketing, postai 
direktmarketing) eljuttatása céljából kizárólag az Érintett – regisztráció során kifejezett - hozzájárulása 
alapján kezelheti. Amennyiben az Érintett a regisztráció során vagy azt követően nem igényli a 
tájékoztató vagy egyéb tartalom eljuttatását, azt úgy kell tekinteni, hogy hozzájárulását nem adta meg 
adatainak e célból történő kezelésére.  
 
Az adatok az Érintettek kifejezett hozzájárulása esetén továbbításra kerülnek a DLM együttműködő 
partnerei részére abból a célból, hogy üzleti ajánlataikkal az Érintetteket megkeressék.  
 

A jelen pont szerinti hozzájáruló nyilatkozatok bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen 

visszavonhatók. 
 

6. Az adatkezelés ideje 
 
Az Érintettek adatainak kezelésére az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges ideig kerül 
sor. Amennyiben a regisztrált felhasználó 12 hónapig nem lép be a portálra, az adatok automatikusan 
törlésre, illetőleg anonimizálásra kerülnek.  

 
7. Az Érintettek jogai 

 
Az Érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik 
személyes adataik módosítását, helyesbítését, törlését, és bármikor jogosultak az általuk közölt 
adatok kezelésére, felhasználására vonatkozó hozzájárulást részben vagy egészben visszavonni. A 
fentiek bármelyikére vonatkozó kérelmet írásban, a DLM Consulting Kft. (1037 Budapest, Zay u. 24. 2. 
em. 207. vagy szerkestoseg@autostars.hu e-mailcím) részére kérjük megküldeni.  
 
Felhívjuk az Érintettek figyelmet arra, hogy az adatkezelési szabályok megsértése esetén jogosultak a 
DLM-nél tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (1537 Budapest, Pf. 834. és 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 
22/c) vizsgálatát kérhetik, illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt az Infotv. 22. §-ának rendelkezései 
szerint bírósághoz fordulhatnak. 
 

8. Egyéb 
 

A személyes adatok kezelésével összefüggésben a DLM gondoskodik az adatok biztonságáról, 
továbbá megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához 
szükségesek. Ennek megfelelően a DLM az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
 
DLM a tevékenysége során különös figyelmet fordít az alábbi jogszabályok maradéktalan betartására: 
 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  
- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 

lakcímadatok kezeléséről  
- 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól  
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- 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
 
Fenntartjuk a jogot arra, hogy az Érintettek gépén adatokat tartalmazó file-t (cookie-t) helyezzünk el. 
 
A jelen Adatvédelmi Tájékoztató visszavonásig, illetve az Adatvédelmi Tájékoztató módosításáig 
hatályos. 
 
2014. június 16. 
 
DLM Consulting Kft. 


