
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
franchise.oc.hu weboldalon jelentkezők részére

1. Adatkezelő

2. Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, kezelt adatok köre
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3. Az Érintett jogai

4. Jogorvoslat

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintett bármikor jogosult kérelmezni az Otthon Centrumtól a rá vonatkozó személyes adatokról való 
tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.
Az Érintett jogosult arra, hogy az Otthon Centrum részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor vissza-
vonja, amely azonban nem érinti a korábbi, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. 
Az Otthon Centrum a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 
15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Az Otthon Centrum Hálózathoz  
franchise partnerként csatla-
kozni kívánó személlyel 
kapcsolatfelvétel a jelentkező 
jelentkezése alapján

Későbbi franchise partnereknek 
szóló ajánlatokkal kapcsolatos 
megkeresés

Az érintett önkéntes hozzá-
járulása

A hozzájárulás vissza-
vonásáig, de legfeljebb a 
jelentkezés beküldésétől 
számított 3 évig

A jelentkezés során az érintett 
által megadott adatok

- Az érintett hozzájárulása
 
- Az adatkezelés olyan 
szerződés teljesítéséhez 
szükséges, amelyben az 
érintett az egyik szerződő fél, 
vagy az a szerződés 
megkötését megelőzően az 
érintett kérésére történő 
lépések megtételéhez 
szükséges

- Az érintett hozzájárulása 
a jelentkezés során az 
érintett által megadott alábbi 
adatok:

név;
telefonszám;
korcsoportja:
email;
a jelentkező által megjelölt 
működési terület

A franchise partneri egyez-
tetések lezárásig

Az Otthon Centrum Franchising Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. Telefon: +36 1 487 3300, 
e-mail: ugyfelszolgalat@oc.hu, https://www.oc.hu/) az Otthon Centrum cégcsoport tagja, továbbiakban: 
Otthon Centrum.

Az Otthon Centrum adatkezelési gyakorlata az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rende-
letén, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényen alapszik.

Az érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti az Otthon 
Centrumot az ugyfelszolgalat@oc.hu email címre küldött levéllel.
Az érintett adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatósághoz vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes tör-
vényszéken.

www.franchise.oc.hu

