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SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 
előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett 
részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, 
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően 
megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a 
gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. Az alábbiakban 
olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. A tájékoztatást 
közzé kell tenni a Cégünk honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell 
küldeni. 
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Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása A cégünk szerződés 
teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény 
nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, 
születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, 
vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, 
telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát 
(ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási 
listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés 
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A 
személyes adatok címzettjei: a Cégünk ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó 
munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A 
személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év. Az 
érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés 
teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az érintettet 
személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell. 
Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi 
adatai. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, felhasználóneve, e-
mail címe. A személyes adatok kezelésének célja: a Cégünk jogi személy partnerével kötött 
szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása. A személyes 
adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Cégünk ügyfélszolgálattal kapcsolatos 
feladatokat ellátó munkavállalói. A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti 
kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig. 
Regisztráció a Cégünk honlapján. A honlapon a regisztráló természetes személy az e-mail 
címével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A kezelhető személyes 
adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-
mail címe, online azonosító. A személyes adatok kezelésének célja: 1. A honlapon nyújtott 
szolgáltatások teljesítése. 2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai 
megkereséssel. 3. Tájékoztatás a Cégünk termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési 
feltételeiről, akcióiról. 4. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai 
úton küldhető. 5. A honlap használatának elemzése. Az adatkezelés jogalapja az érintett 
hozzájárulása. A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás 
fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). 
Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés A honlapon a hírlevél szolgáltatásra 
regisztráló természetes személy emailcímével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai 
kezeléséhez. A hírlevéről az érintett a hírlevélre egyetlen üres válaszüzenet használatával, 
vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás 
visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.  A 
kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, felhasználóneve, e-mail címe. 
A személyes adatok kezelésének célja: Hírlevél küldése a Cégünk termékei, szolgáltatásai 
tárgyában Reklámanyag küldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A 
személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az 
érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). 
Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Cégünk Facebook oldalán. A Cégünk termékei, 
szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn. A Cégünk 
Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak. A Cégünk 
Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Cégünk nem kezeli. A 



látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. Jogellenes, vagy 
sértő tartalom publikálása esetén a Cégünk előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a 
tagok közül, vagy törölheti hozzászólását. A Cégünk nem felel a Facebook felhasználók által 
közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Cégünk nem felel 
semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer 
működésének megváltoztatásából fakadó problémáért. 
Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából. A Cégünk jogi 
kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek 
teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba 
lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános 
forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, 
név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, 
cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és 
a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr 
aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az 
ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító 
jel. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését 
követő 8 év. A személyes adatok címzettjei: a Cégünk adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, 
társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. 
A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés. A Cégünk jogi 
kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a 
magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint 
maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a Cégünk irattári anyagának 
maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is 
fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig. A személyes 
adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári törvény irányadó. 
AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI 
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme 
nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét 
és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett 
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton 
kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz 
intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés 
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely 
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Adatkezelő a Rendelet 
szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen 
biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő 
jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás 
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5.000,- Ft 
azaz ötezer Forint összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő 
intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az 



Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó 
természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának 
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. 


