WOLF Klı́ ma é s Fű té stechnika Kft.
Honlapon kö zzé tett Adatvé delmi tá jé koztató
A WOLF Klíma és Fűtéstechnika Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1194 Budapest,
Hofherr Albert utca 38. c. ép.; a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen tájékoztatóban (a
továbbiakban: Tájékoztató) tájékoztatja a http://www.wolf-klima.hu/ honlap (a továbbiakban:
Honlap) felhasználóit, az Adatkezelő szerződéses partnereit, illetve más érintetteket az
Adatkezelő által folytatott adatkezelésről.
Az Adatkezelő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy jelen Tájékoztató a Honlap használatával
összefüggő adatkezelés mellett, az Adatkezelővel termék vagy szolgáltatás megrendelése céljából
kapcsolatot felvevő, illetve szerződéses jogviszonyban álló megrendelők (a továbbiakban:
Megrendelő), az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló szervizszolgáltatásokat nyújtó
szervizszolgáltatókkal (a továbbiakban: Szervizszolgáltató) és az Adatkezelőnél állásra
jelentkező személyek (a továbbiakban: Állásra Jelentkező) személyes adataival összefüggő
adatkezelésre is kiterjed.
1. Irányadó jogszabályok
Az Adatkezelő által végzett adatkezelésre a hatályos európai uniós és magyar jogszabályok, így
elsősorban az alábbi jogszabályok irányadók:







AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.);
az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981.
január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről 1998. évi VI. törvény;
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai és állásfoglalásai.

2. Az Adatkezelő kiléte és elérhetőségei









Wolf Klíma és Fűtéstechnika Kft.
1194 Budapest, Hofherr Albert utca 38. c. ép.
01-09-264169
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
10841860-2-43
Zsoldos Géza ügyvezető
+361 280-8613
+361 357-5984
Az Adatkezelő elektronikus levelezési címe: info@wolf-klima.hu

Az Adatkezelő elnevezése:
Az Adatkezelő székhelye:
Az Adatkezelő cégjegyzékszáma:
Az Adatkezelőt nyilvántartó bíróság:
Az Adatkezelő adószáma:
Az Adatkezelő képviselője:
Az Adatkezelő telefonszáma:
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3. Fogalom-meghatározások


Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,
valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.



Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés.



Adatkezelés korlátozása: A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából. A személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.



Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az európai uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.



Adattovábbítás: a személyes adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele.



Egyéb adat: jelen Tájékoztató 5.1.1. pontjában meghatározott jelentéssel bír.



Érintett: minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek
valamely személyes adatát az Adatkezelő megismeri, kezeli, így különösen a jelen
Tájékoztató 4. pontjában meghatározott személyek.



Felhasználó: minden olyan személy, aki a Honlapot meglátogatja.



Megrendelő: minden olyan természetes és nem természetes személy, aki vagy amely
kapcsolatot létesít az Adatkezelővel az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó
termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás érdekében, illetve akivel vagy amellyel az
Adatkezelő a tevékenységi körébe tartozó termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás
érdekében szerződést köt.



Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintettre)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó
adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható.



Szervizszolgáltató: azon természetes és nem természetes személyek, akik az
Adatkezelővel fennálló szerződéses jogviszonyuk alapján üzembe helyezési és
karbantartási feladatokat látnak el az Adatkezelő Megrendelői részére.
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4. Az adatkezeléssel érintett személyek
Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban az alábbi személyekre (Érintettekre) vonatkozó személyes
adatok kezeléséről kíván tájékoztatást nyújtani:
-

a Honlap Felhasználói (5.1. pont)
a Megrendelők és kapcsolattartói (5.1.2. alpont, 5.1.4. b) bekezdés, 5.2. pont)
Szervizszolgáltatók (5.1.3. alpont, 5.1.4. a) bekezdés)
Állásra jelentkező személyek ([5.3. pont).

Tekintettel arra, hogy a Szervizszolgáltatók és a Megrendelők az általánostól eltérő funkciókat is
igénybe tudnak venni a Honlap használata során, a Szervizszolgáltatók és Megrendelők személyes
adatainak Honlap használatával összefüggő kezelésére vonatkozó rendelkezések az 5.1. Honlap
használatával összefüggő adatkezelés alpontban kerülnek meghatározásra.
5. Az Adatkezelés alá eső adatok köre, az adatkezelés jogalapja és célja
Az Adatkezelés alá eső adatok köre, illetve az adatkezelés jogalapja és célja attól függ, hogy az
Adatkezelő milyen okból és körülményekre tekintettel, illetve mely Érintettek személyes adatait
kezeli. Erre tekintettel a jelen fejezetben az egyes adatkezelési helyzetek szerint kerül felsorolásra
az egyes Érintettek vonatkozásában kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja és
célja.
5.1.

Honlap használatával összefüggő adatkezelés

Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a Honlap üzemeltetési feladatait a CHIPNET
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2120 Dunakeszi, Süllő
utca 206., cégjegyzékszám: 13-09-154838, adószám: 22621968-2-13, nyilvántartó bíróság:
Budapest Környéki Törvényszék, képviseli: Gálhidi-Bánka Rita ügyvezető) látja el.
Jelen pontban a Honlap használatával összefüggő, személyes adatok kezelésével kapcsolatos
valamennyi eset kifejtésre kerül, így a Honlap látogatói mellett a Megrendelők és kapcsolattartóik,
illetve Szervizszolgáltatók személyes adatainak Honlap használatából eredő kezelésével
összefüggő rendelkezések is jelen pontban kerülnek meghatározásra.
5.1.1.

Cookie-technológia

A Honlap látogatásának nem feltétele, hogy a Felhasználó bármely személyes adatát az Adatkezelő
rendelkezésére bocsássa, azonban az Adatkezelő ebben az esetben is rögzít bizonyos személyes
adatnak nem minősülő adatokat (a továbbiakban: Egyéb adat). Egyéb adatnak minősülnek a
Felhasználó számítógépének azon adatai, amelyek a Honlap látogatása során generálódnak, így
különösen a Felhasználó Honlap használatával, böngészési szokásaival kapcsolatos adatai (pl.
látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram).
Az Egyéb adatok az ún. „cookie technológia” segítségével jutnak el az Adatkezelőhöz, amelynek
lényege, hogy a Felhasználó által adott hozzájárulás esetén egy vagy több karaktersorozatból álló
azonosító fájl („cookie”) kerül megküldésre és elhelyezésre a Felhasználó számítógépén vagy más,
Honlap látogatására alkalmas elektronikus eszközén, amelynek következtében a Felhasználó
böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik.
Az Adatkezelő Google Analytics analitikát (a továbbiakban: Google Analytics) alkalmaz, amely a
Google Inc. (a továbbiakban: Google) webes elemzési szolgáltatása. A Honlap a Google Analytics
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segítségével információt gyűjt, és elemzéseket végez arról, hogy a Felhasználó milyen módon fér
hozzá a Honlaphoz, és azt miként használja. A vizsgálatok által szerzett információk alapján
jelentések készülnek, és a Honlap továbbfejlesztésére is sor kerülhet. Az adatok gyűjtése névtelen
formában történik, így az összegyűjtött adatok nem vezethetők vissza a Felhasználókhoz.
A Google Analytics cookie-k a Honlap Google Analytics-követőkóddal rendelkező felületeire
történő látogatással jönnek létre, és ettől számított 2 (kettő) éves időtartamban tárolódnak a
Felhasználó eszközén. A Google Analytics cookie-król további információ az alábbi linken érhető
el: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
A Felhasználó a böngészőjében törölheti a cookie-t a saját számítógépéről, illetve annak
alkalmazását le is tilthatja. A cookie-k általában a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében
az Adatvédelem beállítások menüpont alatt kezelhetők. Az Adatkezelő felhívja a Felhasználó
figyelmét arra, hogy amennyiben a Felhasználó nem járul hozzá a cookie-k alkalmazásához, illetve
azok alkalmazását letiltja, a Honlap működése nem teljes értékű.
5.1.2.

Garancia feltöltést igénybe vevő Felhasználók

Amennyiben a Megrendelő az Adatkezelő által részére értékesített termékkel vagy az Adatkezelő
által nyújtott szolgáltatással összefüggésben garanciát, jótállást kíván érvényesíteni, a
Megrendelő vagy – amennyiben a Megrendelő nem természetes személy, úgy – kapcsolattartója a
garancialevél vagy jótállási jegy elektronikus úton való feltöltése mellett az alábbi személyes
adatokat bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére a Honlapon található „Garancia feltöltés” fül alatti
kérdőív kitöltésével:
természetes személy Megrendelő
esetén
- Megrendelő neve
- Megrendelő e-mail címe
-

nem természetes személy Megrendelő
esetén
- Megrendelő kapcsolattartójának neve
- Megrendelő
kapcsolattartójának
munkahelyi e-mail címe
szabadszöveges üzenetben a Megrendelő vagy kapcsolattartója által belátása
szerint rendelkezésre bocsátott további adatok

Az adatkezelés jogalapja:
-

-

amennyiben a Megrendelő természetes személy, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés b) pontja, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,
amelyben a Megrendelő mint érintett az egyik fél;
amennyiben a Megrendelő jogi személy, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja, azaz a kapcsolattartó adatainak kezelése az Adatkezelő, illetve a
Megrendelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés célja:
A jelen pont szerinti adatkezelés célja, hogy a Megrendelő érvényesíteni tudja az Adatkezelővel
kötött szerződés alapján, illetve a hatályos jogszabályok szerint őt megillető jótállást, garanciát az
Adatkezelővel szemben, az Adatkezelő ki tudja vizsgálni, hogy az őt terhelő jótállási és garanciális
kötelezettségek teljesítésének van-e helye, illetve amennyiben igen, akkor teljes körűen eleget
tudjon tenni ezen kötelezettségeknek.
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5.1.3.

Szervizszolgáltatók Honlapon közzétett adatai

Adatkezelő különböző Szervizszolgáltatókkal kötött szerződései alapján a Szervizszolgáltatók
kötelesek az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló Megrendelők részére felkeresés
esetén szervizszolgáltatásokat nyújtani. Annak érdekében, hogy az Adatkezelő Megrendelői
könnyedén fel tudják venni a kapcsolatot a földrajzi elhelyezkedésük szerint megfelelő
Szervizszolgáltatóval üzembe helyezési vagy karbantartási feladatok elvégzése érdekében, az
Adatkezelő a Honlapon közzéteszi a Szervizszolgáltatók elérhetőségeit. Nem természetes személy
Szervizszolgáltatók esetén az Adatkezelő a Szervizszolgáltató kapcsolattartójának adatát nem
teszi közzé, így ebben az esetben személyes adatok közzétételére nem kerül sor.
Természetes személy Szervizszolgáltatók esetén az Adatkezelő a Szervizszolgáltató alábbi
személyes adatait tette közzé a Honlapon:
-

név,
város,
telefonszám.

Az Adatkezelő kifejezetten tájékoztatta a Szervizszolgáltatókat, hogy a fentiekben felsorolt
személyes adatokat közzétette a Honlapon.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz az adatkezelés olyan
szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Szervizszolgáltató mint érintett az egyik fél.
Az adatkezelés célja: a Szervizszolgáltatók fentiekben felsorolt személyes adatainak Adatkezelő
általi kezelésének, így különösen a Honlapon történő közzétételének célja, hogy az Adatkezelő
Megrendelői fel tudják venni a kapcsolatot a megfelelő Szervizszolgáltatóval üzembe helyezéssel
vagy karbantartással összefüggő feladatok elvégzése érdekében.
5.1.4.

Regisztrációs űrlap

A Szervizszolgáltatók a jelen Tájékoztató 5.1.3. pontjában részletezett feladataik elvégzését a
Honlapon elérhető „Regisztrációs űrlap” menüpontban tudják rögzíteni és egyúttal bejelenteni az
Adatkezelő felé.
A jelen alpontban szabályozott adatkezeléssel összefüggésben az Adatkezelő kifejezetten rögzíti,
hogy a kitöltött Regisztrációs űrlap tartalma nem kerül közzétételre a Honlapon, az közvetlenül
az Adatkezelő szervizszolgáltatásokat tartalmazó nyilvántartásába kerül, amelyhez csak az
Adatkezelő fér hozzá.
a) A Szervizszolgáltatók adatai
A Szervizszolgáltató a saját adatai közül az alábbiakat bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére a
„Regisztrációs űrlap” kitöltésével:
-

név,
e-mail cím,
munkavégzésről készített jegyzőkönyvben rögzített esetleges további adatok.

Amennyiben a Szervizszolgáltató természetes személy, úgy a fentiekben felsorolt adatok
személyes adatoknak minősülnek.
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Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz az adatkezelés olyan
szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Szervizszolgáltató mint érintett az egyik fél.
Az adatkezelés célja: a Szervizszolgáltatók jelen pontban meghatározott személyes adatai
kezelésének célja, hogy az Adatkezelő rögzíthesse, hogy mely Megrendelőnél került sor üzembe
helyezésre, illetve karbantartási munkák elvégzésére.
b) a Megrendelők adatai
A Szervizszolgáltató a saját adatain felül az elvégzett munka adatait, így különösen a Megrendelő
személyes adatait is köteles rögzíteni a „Regisztrációs űrlapon”. A Szervizszolgáltató természetes
személy Megrendelő esetén a Megrendelő alábbi személyes adatainak Adatkezelő részére történő
rendelkezésre bocsátására köteles:
-

név,
cím.

Nem természetes személy Megrendelő esetén a fentiekben meghatározott adatok nem
minősülnek személyes adatnak.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az adatkezelés az Adatkezelő
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Az adatkezelés célja: az Adatkezelő által vállalt, Szervizszolgáltatók által a Megrendelő részére
teljesített szolgáltatások elvégzésének rögzítése.
5.2.

Megrendelő ajánlatkérése során rendelkezésre bocsátott adatainak kezelése

Amennyiben a Megrendelő ajánlatkérés érdekében felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel, az
Adatkezelő megküldi a Megrendelő részére a kifejezetten szerződéses partnereknek szóló
részletes adatvédelmi tájékoztatót, és felszólítja a Megrendelőt, hogy az e-mailben megküldött
tájékoztatóhoz mellékletként csatolt mintalevelet küldje vissza, amennyiben tudomásul vette az
Adatkezelő által megküldött tájékoztatóban foglaltakat.
Az alábbiakban ismertetésre kerülnek a Megrendelő részére megküldendő tájékoztató lényeges
elemei.
5.2.1.

Jogi személy Megrendelő kapcsolattartójának személyes adatai kezelésére irányadó
rendelkezések

-

Jogi személy Megrendelő esetén az Adatkezelő a Megrendelő kapcsolattartójának alábbi
személyes adatait kezeli:

a)
b)
c)
d)
e)

-

név
munkahelyi levelezési cím,
munkahelyi telefonszám,
munkahelyi e-mail cím,
munkahelyi faxszám (ha van).
Az adatkezelés jogalapja:


a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és a
Megrendelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
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-

Az adatkezelés célja:




5.2.2.

A Megrendelővel kötött szerződés (az 5.2.1-5.2.3. pontok alkalmazásában a
továbbiakban: Szerződés) teljes körű teljesítését megelőzően az adatkezelés
célja, hogy az Adatkezelő és a Megrendelő kapcsolattartása biztosított legyen az
általuk kötött szerződés teljesítése érdekében, a Szerződés teljes körű teljesítését
követően pedig az adatkezelés célja, hogy a Szerződés létrejöttét és tartalmát az
Adatkezelő – szükség esetén – bizonyítani tudja, illetve esetlegesen felmerülő jogi
igényeit érvényesíteni tudja.
Az Adatkezelő kifejezetten vállalja, hogy a Megrendelő kapcsolattartójának
adatait a fenti pontban foglaltaktól eltérő célokra nem használja fel.

Egyéni vállalkozó Megrendelő személyes adatainak kezelésére irányadó rendelkezések

-

Egyéni vállalkozó Megrendelő esetén az Adatkezelő a Megrendelő alábbi személyes
adatait kezeli:
a) név,
b) cím,
c) bankszámlaszám,
d) telefonszám,
e) e-mail cím,
f) faxszám (ha van).

-

Az adatkezelés jogalapja:

-



A Szerződésben vállalt szolgáltatások teljes körű teljesítését megelőzően az
adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz az adatkezelés
olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Megrendelő az egyik fél,
illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően a Megrendelő
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.



A Szerződésben vállalt szolgáltatások teljes körű teljesítését követően jelen
Tájékoztató 5.2.2. a)-c) alpontjaiban felsorolt adatok kezelésének jogalapja a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, azaz az Adatkezelő jogi kötelezettsége
teljesítése, tekintettel arra, hogy ezen adatokat az Adatkezelő a Megrendelő
részére kiállítandó számlán köteles feltüntetni, és a számlát a számviteli
törvényben előírt – 8 (nyolc) éves –időtartamban megőrizni.



A Szerződésben vállalt szolgáltatások teljes körű teljesítését követően jelen
Tájékoztató 5.2.2. d)-f) alpontjaiban felsorolt adatok kezelésének jogalapja a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az Adatkezelő ezen adatokat jogos
érdekeinek érvényesítése céljából kezeli, és őrzi meg.

Az adatkezelés célja:


A Szerződés teljes körű teljesítését megelőzően az adatkezelés célja, hogy az
Adatkezelő és a Megrendelő kapcsolattartása biztosított legyen az általuk kötött
szerződés teljesítése érdekében, a Szerződés teljes körű teljesítését követően
pedig az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a számla-kiállítási és –megőrzési
kötelezettségének a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint eleget tegyen,
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valamint a Megrendelővel kötött szerződés létrejöttét és tartalmát – szükség
esetén – bizonyítani tudja, illetve esetlegesen felmerülő jogi igényeit
érvényesíteni tudja.
5.2.3.
-

Magánszemély Megrendelőre irányadó rendelkezések
Magánszemély Megrendelő esetén az Adatkezelő a Megrendelő alábbi személyes adatait
kezeli:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
-

Az adatkezelés jogalapja:






-

név,
lakcím,
adóazonosító jel,
bankszámlaszám,
telefonszám,
e-mail cím,
faxszám (ha van).

A Szerződésben vállalt szolgáltatások teljes körű teljesítését megelőzően az
adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz az adatkezelés
olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Megrendelő az egyik fél,
illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően a Megrendelő
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
A Szerződésben vállalt szolgáltatások teljes körű teljesítését követően a
Tájékoztató 5.2.3. a)-c) alpontjában felsorolt adatok kezelésének jogalapja a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, azaz a Tájékoztató 4.1. a)-c) alpontjaiban
felsorolt adatokat jogi kötelezettsége teljesítése tekintettel arra, hogy ezen
adatokat az Adatkezelő a Megrendelő részére kiállítandó számlán köteles
feltüntetni, és a számlát a számviteli törvényben előírt – 8 (nyolc) éves –
időtartamban megőrizni.
A Szerződésben vállalt szolgáltatások teljes körű teljesítését követően a
Tájékoztató 5.2.3. d)-g) alpontjában meghatározott adat kezelésének jogalapja a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az Adatkezelő ezen adatokat jogos
érdekeinek érvényesítése céljából kezeli, és őrzi meg.

Az adatkezelés célja:


A Szerződés teljes körű teljesítését megelőzően az adatkezelés célja, hogy az
Adatkezelő és a Megrendelő kapcsolattartása biztosított legyen az általuk kötött
Szerződés teljesítése érdekében, a Szerződés teljes körű teljesítését követően
pedig az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a számla-kiállítási és -megőrzési
kötelezettségének a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint eleget tegyen,
valamint a Megrendelővel kötött szerződés létrejöttét és tartalmát – szükség
esetén – bizonyítani tudja, illetve esetlegesen felmerülő jogi igényeit
érvényesíteni tudja.

Az Adatkezelő kifejezetten vállalja, hogy a Megrendelő, illetve kapcsolattartójának adatait az
5.2.1-5.2.3. pontokban foglaltaktól eltérő célokra nem használja fel. Amennyiben a Megrendelővel
kötött szerződés jellege nem indokolja, az Adatkezelő az 5.2.1.-5.2.3. pontokban felsorolt
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adatokon kívül más személyes adatot nem kezel. Amennyiben a szerződéskötéssel
összefüggésben más személyes adatok kezelésére is sor kerül, a kezelt adatok köréről az
Adatkezelő kifejezetten tájékoztatja a Megrendelőt, illetve annak kapcsolattartóját.
5.3.

Állásra jelentkezők adatainak kezelése

a) Az adatkezelés megkezdése
Az Állásra Jelentkező az Adatkezelő e-mail címére (vagy levelezési címére) küldi meg, illetve az
Adatkezelő valamely munkavállalója részére adja át önéletrajzát, illetve motivációs levelét.
b) Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az Állásra Jelentkező
hozzájárulása.
c) Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a felvételi eljárás során megalapozott döntést hozhasson
az Állásra Jelentkező Adatkezelőnél betöltendő munkakörben való alkalmazásával kapcsolatban.
Az Adatkezelő kifejezetten nyilatkozik, hogy a jelen alpontban meghatározott céltól eltérő célból
nem használja fel az Állásra Jelentkező adatait.
d) A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő az Állásra Jelentkező azon személyes adatait kezeli, amelyeket az Állásra Jelentkező
jelentkezése során rendelkezésére bocsát, így különösen









név,
születési hely, idő,
lakcím,
e-mail cím,
telefonszám,
iskolai végzettség
szakmai tapasztalat
arckép.

e) Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a fentiekben felsorolt adatokat a felvételi eljárás lezárásáig feltétlenül megőrzi a
munkakör betöltésével kapcsolatos döntés meghozatala érdekében. Amennyiben a felvételi
eljárás munkaviszony vagy más munkavégzésre irányuló jogviszony (a továbbiakban együttesen:
munkaviszony) létesítésével zárul, az Adatkezelő tájékoztatja az Állásra Jelentkezőt személyes
adatainak kezelésére vonatkozó információkról. Amennyiben a felvételi eljárást nem követi
munkaviszony létesítése, akkor az Adatkezelő törli az Állásra Jelentkező adatait, kivéve, ha az
Állásra Jelentkező személyes adatainak Adatkezelő általi kezeléséhez vagy tárolásához a
továbbiakban is kifejezetten hozzájárul annak érdekében, hogy az Adatkezelő későbbiekben
felmerülő álláslehetőségekkel fel tudja keresni.
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6. Adatkezelés módja, adattovábbítás és adatfeldolgozás
Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályokban foglalt rendelkezésekkel
összhangban kezeli, az Érintettek adatait nem hozza harmadik személyek tudomására, illetve
nyilvánosságra a következő bekezdésben foglaltak kivételével.
Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt
személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Adattovábbításra őt jogszabály
vagy jogerős hatósági határozat kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó
következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé, illetve ezekre vonatkozóan az
Adatkezelő kizárja felelősségét.
Az Adatkezelő az előző bekezdésben foglalt esetet kivéve csak az Érintett hozzájárulása esetén
jogosult az Érintett személyes adatainak harmadik személy részére történő továbbítására.
Az Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai
műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó kizárólag az Adatkezelő
döntéseinek végrehajtására jogosult, az Adatkezelő utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó
igénybe vétele az Adatkezelő felelősségét nem érinti.
7. Az Érintett jogai
Az Érintetteket – Adatkezelővel való kapcsolatuk jellegétől függetlenül – a jelen fejezetben
felsorolt és részletezett jogok illetik meg az Adatkezelő által folytatott adatkezeléssel
összefüggésben.
7.1.

A tájékoztatáshoz való jog

A tájékoztatáshoz való jog alapján az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos
információkról az Adatkezelővel fennálló kapcsolatának megfelelő, de legalább jelen Tájékoztató
szerinti részletességgel tájékoztatást kapjon az Adatkezelőtől. Az Adatkezelő köteles a
tájékoztatást a tájékoztatás iránti kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de
legfeljebb 30 (harminc) napon belül megadni az Érintett részére.
7.2.

A hozzáférési jog

A hozzáférési jog alapján az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult
arra, hogy a személyes adataihoz és azok adatkezelésével összefüggő információkhoz (az érintett
személyes adatok kategóriái és a jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezeléssel összefüggő további
adatok, információk) hozzáférést kapjon.
7.3.

A helyesbítéshez való jog

A személyes adatok helyesbítésének joga alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatokat, és arra,
hogy az Adatkezelő az Érintett hiányos személyes adatait kiegészítse.
7.4.

A törléshez való jog

A törléshez való jog alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra,
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hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje,
amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) az Érintett személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az Érintett visszavonja személyes adatainak kezelésének jogalapját képező hozzájárulását,
és az Adatkezelő által történő adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az Érintett a jelen Tájékoztató 7.7. pontja szerint tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
7.5.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.6.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog alapján az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az
Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:
a) az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az
Érintett fél; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adathordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra,
hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását.
7.7.

A tiltakozáshoz való jog

A tiltakozáshoz való jog alapján az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő vagy más harmadik személy jogos
érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
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jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) érdekében történik, az
Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
7.8.

Hozzájáruló nyilatkozat visszavonása

Az Érintett bármikor jogosult visszavonni személyes adatainak kezeléséhez hozzájáruló
nyilatkozatát, amennyiben az adatkezelés jogalapját az Érintett hozzájárulása képezte. A
hozzájáruló nyilatkozat visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
8. Adatbiztonság
Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt adatok
biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, így különösen megvédi
ezen adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel
gondoskodik.
Az Érintett személyes adatainak biztonsága érdekében az Adatkezelő vállalja, hogy valamennyi,
személyes adatok kezelésében érintett munkavállalójával betartatja a jelen Tájékoztatóban
meghatározott adatvédelmi rendelkezéseket.
9. Panasz benyújtásának joga
Amennyiben az Érintett az adatkezeléssel összefüggésben panasszal kíván élni, azt megteheti az
Adatkezelő jelen Tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségein.
Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:
+36-1-391-1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
10. Vegyes rendelkezések
A jelen Tájékoztató 2018. május 25. napján lép hatályba.
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