Az Online Management Kft. online számlázó programjával
kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztató az Online Management Kft. (székhely: 1137
Budapest, Pozsonyi út 26; Cégjegyzékszám: 01-09-950270; Adószám:
23043938-2-41) által üzemeltetett, és a www.omnt-program.hu oldalon elérhető
szolgáltatás (online számlázó szoftver) nyújtásához kapcsolódó adatkezelésre
vonatkozó szabályokat tartalmazza.

1. Adatkezelés célja
Az adatkezelés regisztrációhoz kapcsolódó célja a www.omnt-program.hu
honlapon elérhető online számlázó szoftver és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások
igénybevételéhez szükséges azonosítás. A regisztráció határozza meg a
nyújtandó szolgáltatást (Számla START – Számla PROF), illetve a megadott
előfizetői adatok alapján készül el a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
szerződés, illetve ez képzi a számlázás alapját is. Továbbá az adatkezelés célja a
szolgáltatás igénybevevőjének azonosítása abból a célból, hogy az igénybevevő
csakis a saját adatbázisához, saját adataihoz férhessen hozzá.

2. Az adatkezelő megnevezése
Online Management Kft. (székhely: 1137 Budapest,
Cégjegyzékszám: 01-09-950270; Adószám: 23043938-2-41)

Pozsonyi

út

26;

3. Az adatkezelés jogalapja
Az Online Management Kft (továbbiakban: Szolgáltató) általi adatkezelésekre az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény, a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény
alapján kerül sor. A Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap
használatával, a hírlevélre történő feliratkozással, a regisztrációval, a
megrendeléssel illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával járul hozzá az
adatkezeléshez.

4. Az adatkezelés időtartama
4.1. Hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés időtartama
Az elektronikus hírlevelekkel kapcsolatosan önkéntesen megadott adatok
kezelése a hírlevélre történő feliratkozás, próbaverzióba történő regisztrálás,
illetve a megrendelés regisztrációjával kezdődik. Az adatkezelés az Érintett
kérésére (leiratkozás) bármikor megszüntethető. Az adatkezelés a leiratkozás
időpontjáig tart.
4.2. Próbaverzióra történő regisztrálás adatkezelésének időtartama
Az online számlázó rendszer próbaverziójához szükséges regisztrálás során
megadott adatok kezelése a regisztrációtól számított 30 naptári napig történik. A
30 nap elteltével az összes bevitt adat törlésre kerül.
A próbaverzióba történő regisztrálás során lehetősége van az Érintetteknek az
elektronikus hírlevélre történő regisztrálásra is, melynek adatkezelési időtartama
a 4.1. pont szerint történik.
4.3. A megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés időtartama
A megrendeléshez szükséges adatok kezelésének időtartama a megrendelés
időpontjától a szolgáltatás lemondásának időpontjáig tart.
A megrendeléskor történő regisztrálás során lehetősége van az Érintetteknek az
elektronikus hírlevélre történő regisztrálásra is, melynek adatkezelési időtartama
a 4.1. pont szerint történik.

4.4. A számlázó programba rögzített adtok kezelésének időtartama
A megrendelést követően az Érintettek igénybe vehetik a szolgáltatást, azaz a
Honlapon keresztül használhatják az online számlázó szoftvert. A használat
során az Érintett által rögzített adatokat a szolgáltatás lemondásának időpontjáig
tárolja a Szolgáltató.
A Szolgáltató az Érintett kifejezett kérésére további adattárolást végez, illetve az
Érintett kifejezett kérésére az adatokat elektronikus úton átadja az Érintett
részére.
A fenti rendelkezés nem érinti a jogszabályban meghatározott megőrzési
kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy
egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5. A kezelt adatok köre
5.1. Technikai adatok
A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti
a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és
böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a
rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a
felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók
nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.
Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a
Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott,
valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára
ezekből az adatokból nem lehet következtetni. A Honlap látogatóinak
számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val (süti) azonosítja.
A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése
érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.
5.2. Hírlevél
Az elektronikus hírlevelekre történő feliratkozás során az Érintett önkéntes
hozzájárulásával a Szolgáltató kizárólag az Érintett nevét és az általa megadott email címét tárolja és kezeli. A Szolgáltató adattovábbítást nem végez. Harmadik
félnek az adatokat nem adja át.
5.3. Próbaverzióba történő regisztrálás
A próbaverzióba történő regisztrálás során a kezelt adatok egy részét az
Érintettnek kötelezően meg kell adnia (A regisztrálás csak a kötelezően kért

adatok megadásával véglegesíthető), illetve vannak nem kötelezően megadható
adatok. A kötelezően megadott adatok a számlázó programba történő belépéskori
azonosításhoz szükségesek, a nem kötelező adatok az Érintett és a Szolgáltató
kapcsolattartását segítik.
Próbaverzióba történő regisztrálás során a kötelezően megadott adatok az
Érintett neve és e-mail címe. Ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy a
rendszer a próba adatbázisba be tudja léptetni az Érintettet.
Nem kötelezően megadható adatok az Érintett vállalkozásának neve, illetve az
Érintett telefonszáma. A Szolgáltató adattovábbítást nem végez. Harmadik félnek
az adatokat nem adja át.
5.4. Megrendeléssel „éles” verzióba történő regisztrálás
A megrendeléskor megadott és kezelt adatok köre a vállalkozással és a
kapcsolattartáshoz szükséges adatokkal kapcsolatos. A vállalkozás adatai
kötelezően kitöltendő adatok, melyek azt a célt szolgálják, hogy egy vállalkozás
ne tudja más nevében használni a számlázó programot, ne állíthasson ki más
nevében számlákat. A megrendeléskor megadott vállalkozás adatai bekerülnek a
számlázó rendszer, illetve a felhasználó adatbázisába. Így már csak ezekkel az
adatokkal tud az Érintett számlákat kiállítani.
A kötelezően megadott adatok a következőek:
Cégnév
Adószám
Számlázási cím
A cégnév és az adószám bekerülése biztosítja, hogy a felhasználó csak ezekkel
az adatokkal tud bizonylatot kiállítani. A számlázási cím az a cím melyre a
Szolgáltató a szolgáltatás ellenértékét számlázza.
Kapcsolattartó neve
Kapcsolattartó telefon
Kapcsolattartó e-mail
A kapcsolattartóhoz köthető adatok a rendszerbe történő belépéshez szükséges
azonosítás érdekében szükséges, és kötelező.
Nem kötelezően megadható adatok
Postázási cím
Céges e-mail cím
Megjegyzés
Akciós kód (amennyiben az Érintett birtokában van)

6. Titoktartás
Az online számlázó szoftver használata során az Előfizető a Szolgáltató szerverein
tárolt adatbázisba folyamatos adatbevitelt végez. Ahhoz hogy számlát vagy más
bizonylatokat tudjon készíteni, meg kell adnia a vásárlója, partnere adatait, illetve a
bizonylatokra kerülő tételadatokat. Ezen adatok az Előfizető tulajdonát képezik. A
Szolgáltató védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése
során rögzített bizalmas adatokat, információkat. Valamennyi adat, információ, mely
az Előfizető által a szolgáltatás igénybevételének keretében az adatbázisban
rögzítésre kerül üzleti titoknak minősül. Ezen adatokat a Szolgáltató saját használatra
nem dolgozza fel, nem adja tovább harmadik fél számára, kizárólag az Előfizető által
létrehozandó számla és egyéb dokumentumok létrehozásához szükséges
adatkezeléseket végzi el.
A szolgáltató kizárólag a már rögzített adatok tárolásáért, illetve mentéséért vállalja a
felelősséget, az adatok rögzítése során az Előfizető számítógépének hibás vagy nem
rendeltetésszerű használatából adódóan bekövetkezett adatvesztésért a Szolgáltató
nem vállal felelősséget
A Szolgáltató a programban rögzített adatokról, partner-, és terméklistákról,
bizonylatokról az Előfizető kérésére a mentett adatokat átadja, melyről írásos átadásátvételi jegyzőkönyv készül.

Amennyiben kérdése lenne az adatkezeléssel kapcsolatban keressen minket az
alábbi elérhetőségeken:
Online Management Kft.
1137 Budapest
Pozsonyi út 26. félem. 2.
Telefon: 70/770-9232
E-mail: info@omnt.hu
Adószám: 23043938-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-950270
Számlaszám: 10405004-50526576-51701000

Bővebb információ az adatkezelésről:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: 1/391-1400

