ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDŐ PARTNEREK RÉSZÉRE
1. BEVEZETÉS
A jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az IPARTECHNOLÓGIA Korlátolt Felelősségű
Társaság (cégjegyzékszám: 09-09-016379, székhely: 4027 Debrecen, Füredi u. 67. B. ép. 5. em. 22.,
fióktelepe: Tiszaújváros, belterület 2083 (TVK Ipartelep) a továbbiakban: Adatkezelő) azon beszállítói,
partnerei, ügyfelei képviseletében eljáró természetes személyek adatainak kezelésével, illetve az
adatkezeléssel kapcsolatos jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel összefüggésben nyújt tájékoztatást,
amely beszállítóktól az Adatkezelő szolgáltatást vesz igénybe vagy amely partnere, ügyfele részére saját maga
szolgáltatásokat nyújt és , és ezáltal ezen társaságok, szervezetek képviselőinek személyes adatait az
Adatkezelő a jelen tájékoztató szerint kezeli (a továbbiakban Érintett).
2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
név:
székhely:

IPARTECHNOLÓGIA Korlátolt Felelősségű Társaság
4027 Debrecen, Füredi u. 67. B. ép. 5. em. 22.

Adatkezelő adatvédelmi felelőse (kapcsolattartója), elérhetőségei:
Pásztor László, pasztor.laszlo@ipartech.hu, +36-49-340-831
3. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FŐBB JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZATOK, ALAPVETŐ
FOGALMAK

- 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 áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Info.tv.)
- A személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatban használt alapvető fogalmak részletes jelentését a
GDPR 4. cikke tartalmazza.
4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az adatkezelés célja az Érintettek által képviselt ügyfelekkel megkötött vagy megkötendő gazdasági
kapcsolatok, szerződéses jogviszonyok előkészítése, teljesítése és utólagos nyomon követése.
5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI
-

a GDPR 6. cikk (1) a) pontja esetében az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása;
a GDPR 6. cikk (1) b) pontja esetében az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,
amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére
történő lépések megtételéhez szükséges;
a GDPR 6. cikk (1) c) pontja esetében az Adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges;
a GDPR 6. cikk (1) f) pontja esetében az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
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6. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA, MÓDJA
Adatkezelés célja

Kezelt
személyes
adatok és kategóriái

Ajánlatkérés
teljesítése,
kapcsolattartás.

Egyéni vállalkozó vagy
nem
természetes
személy
ajánlatkérő
magánszemély
képviselőjének,
meghatalmazottjának
neve,
emailcíme,
telefonszáma.

Szerződés előkészítése,
teljesítése,
nyomonkövetése,
a
szerződés
ügyében
kapcsolattartás,
számviteli
törvény
szerinti
bizonylat
kiállítása és megőrzése.

Egyéni
vállalkozó
beszállító, partner vagy
ügyfél
természetes
személy
neve,
telefonszáma,
adószáma,
adózási
státusza,
vállalkozói
igazolvány száma -email
címe
(amelyik
alkalmazandó)

Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
(törlésre
előirányzott
határidők)
GDPR 6. Cikk (1) bekezdés A személyes adatok a
(a) pont, vagyis az Érintett
hozzájárulás
önkéntes hozzájárulása
visszavonásáig
kezelendőek,
de
legfeljebb az adatok
megadásától számított 6
(hat)
hónapig,
amennyiben
az
Adatkezelővel
szerződéses jogviszony
nem jön létre.
GDPR 6. Cikk (1)
bekezdés (b) pont, vagyis
jogszerű az adatkezelés, ha
az
szerződés
megkötéséhez,
illetőleg
teljesítéséhez szükséges
GDPR 6. Cikk (1) bekezdés
(c) pont, vagyis jogi
kötelezettség teljesítése a
számviteli
bizonylatolás
tekintetében

A szerződés megszűnését
követő általános elévülési
idő 5 (öt) év (Ptk. 6:22. §
(1) bek.).
A Számviteli tv. alapján a
bizonylat kiállítása és
megőrzése céljából kezelt
adatok tekintetében az
adatkezelés időtartama az
szerződés
megszűnését
követő 8 (nyolc) év
(Számviteli tv. 169. § (2)
bek.).
Számviteli
bizonylatok
kezelése és megőrzése az
adó megállapításához való
jog elévüléséig, tehát az
adott bizonylaton alapuló
bevallás évének végétől
számított 5 (öt) évig (Art.
47. § (1) bek., 164. § (1)
bek.)

Nem
természetes
személy
beszállító,
partner,
ügyfél
magánszemély
k
épviselőjével,
meghatalmazottjával
való kapcsolattartás.

Nem
természetes
személy képviselőjének
neve,
telefonszáma,
emailcíme.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés
(f) pontja, vagyis az
adatkezelő jogos érdeke
Az adatkezelés jogszerű célra
irányul, az adatkezelő jogos
érdekének tekinthető. Jóllehet
személyes adatok kezeléséről
van
szó,
nem
jelent
beavatkozást az érintettek
magánszférájába. Azáltal, hogy
az érintett tiltakozása esetén az
adatkezelő késedelem nélkül
törli a beszállító-, illetve
partnercég
vagy
ügyfél
kapcsolattartójának
adatait,
nem jár a személyes adatok
védelméhez
fűződő
jog
sérelmével.

Ezen adatkezelés ellen
az érintett bármikor
tiltakozhat!
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A szerződéses kapcsolat,
illetve
folyamatos
együttműködés esetén az
együttműködés
befejezéséig.

A fenti jogviszonyok
bármelyikéből
származó igények
érvényesítése
(kintlévőségek
kezelése,
behajtása,
egyéb
igények érvényesítése),
jogvitás
helyzet
kezelése

Egyéni
vállalkozó
szerződő partner neve,
lakcíme, e-mailcíme,
telefonszáma.

GDPR. 6. Cikk (1)
bekezdés (f) pontja, vagyis
az Adatkezelő jogos
érdeke

Nem
természetes
személy képviselőjének,
meghatalmazottjának
neve,
emailcíme,
telefonszáma.

Ezen adatkezelés ellen
az érintett bármikor
tiltakozhat!

A jogvitával érintett ügy
dokumentumainak
adattartalma.

Bejelentések, üzenetek
kezelése,
esetén
megválaszolása, egyéni
ügyféligények
kielégítése

Adatkezelő részére a
tevékenységével
összefüggésben küldött
ügyfélbejelentések,
egyedi ügyféligényekre
vonatkozó
üzenetek,
kérések során megadott
személyes
adatok
(Érintett
neve,
telefonszáma,
emailcíme,
hagyott
üzenete)

Az Adatkezelő jogos érdeke a
jogszerűen
megszerzett
követeléseinek érvényesítése,
azok behajtása, vagy pedig a
vele szemben érvényesíteni
kívánt
igénnyel
szemben
érdemi
védekezés
előterjesztése.
Ennek
érdekében jogosult az egyéni
vállalkozó beszállítót, partnert
vagy ügyfelet, illetve a nem
természetes
személy
beszállítót,
partnert
vagy
ügyfelet a természetes személy
képviselője
vagy
meghatalmazottja útján a
teljesítésre felszólítani, részére
a
teljesítéshez
szükséges
tájékoztatást megadni, vagy
egyébként egyeztetni a jogvitás
helyzet rendezése érdekében.
Ehhez szükséges az Érintettel
történő kapcsolatfelvétel és
kapcsolattartás, amihez az
érintettek személyes adatainak
nyilvántartása
szükséges,
tekintettel arra, hogy azok
kezelése
nélkül
a
követeléskezelés nem érné el a
célját.

Emberi élet, testi épség
és vagyon védelme,
jogsértő cselekmények
bizonyíthatósága

Elektronikus
megfigyelőrendszer
képfelvétel-rögzítése az
Adatkezelői szolgáltatást
igénybe vevő ügyfél
képmása
és
egyéb
személyes adat.

Ezen adatkezelés ellen
az érintett bármikor
tiltakozhat!

GDPR 6. cikk (1) bekezdés
(a) pontja, vagyis az Érintett
önkéntes hozzájárulása

Bejelentések,
üzenetek
elintézését,
megválaszolását követően
azonnal törlendő vagy az
adatkezeléshez történő
hozzájárulás
visszavonásáig.

GDPR 6. Cikk (1) bekezdés
(f)
pont,
vagyis
az
adatkezelő jogos érdeke

A felvétel készítésétől
számított 10 napig, illetve
esetleges jogsértés esetén a
kivizsgálás lezárultáig

Az Adatkezelő jogos érdeke az
általa biztonsági kamerákkal
megfigyelt, a
nyilvánosság
számára
nyitva
álló
helyiségekben
tartózkodó
természetes személyek élethez,
testi épséghez és személyi
szabadsághoz, valamint az
Adatkezelő
ügyfelei
üzleti
titkaihoz, valamint vagyonuk
védelméhez,
továbbá
az
Adatkezelő üzleti titkainak,
illetve vagyonának védelméhez
és
zavartalan,
biztonságos
működésének
folyamatos
biztosításához fűződő érdekei
védelmének biztosítása.
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A
szerződés/jogügylet
megszűnését
vagy
amennyiben
igényérvényesítésre került
sor az Adatkezelő által
vagy vele szemben, akkor
az
igényérvényesítés
jogerős elbírálását követő
általános elévülési idő 5
(öt) év) lejártáig (Ptk. 6:22.
§ (1) bek.).

Az Adatkezelő elektromos megfigyelő rendszert alkalmaz, amely során az épületbe belépő
magánszemélyekről személyes adatokat kezel, a külön Kamerahasználati Szabályzat és Tájékoztatóban
foglaltak szerint.
Az Adatkezelő a fenti adatokat és az adatokat tartalmazó okiratokat a fióktelepén, illetve a TF-SYS ügyviteli
rendszerben, továbbá az OneDrive rendszerben tárolja. Az OneDrive rendszerben található – TF-SYS
rendszerben informatikai okokból nem tárolható - személyes adatokat tartalmazó iratokhoz (pl. árajánlatok,
partneri szerződések) csak az ügyvezető és a gazdasági vezető, továbbá az adott ügyféllel kapcsolatot tartó
munkavállaló fér hozzá.
7. ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy adatok megismerésére és azok kezelésére azon személyek
köre jogosult, amelyek a feladat ellátásához a személyes adatok megismerése elengedhetetlen.
Adatfeldolgozó: WEB-CONTROL KFT.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: rendszergazdai, informatikai karbantartási tevékenység
Székhely: 4027 Debrecen, Viola utca 5. 3. em. 9.
Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám: 09-09-019576
Adószám: 22921433-2-09
web: nem ismert
Telefonszám: +36-70-967-8853
Adatfeldolgozás technológiája: Felhő alapú adatbázis, az adatok kinyerésére a TF-SYS rendszer szolgál
egyedi jogosultsággal kb. 30 felhasználóra
Feldolgozásra átadott adatok megnevezése: szerződő partner képviselőjének/kapcsolattartójának neve és
email címe, telefonszáma.
Az Adatkezelő az Érintett adatait kizárólag az Érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján vagy
jogszabályba foglalt kötelezettség teljesítése esetén továbbítja harmadik személy részére.
Az Adatkezelő a GDPR 13. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján rögzíti, hogy harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére nem továbbít általa kezelt adatot.
8. AZ ÉRINTETT JOGAI
Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését az Adatkezelő emailcímén;
az adatkezelés korlátozását. Az Adatkezelő mindezekkel kapcsolatos döntését a kérelem beérkezését követő
30 (harminc) napon belül köteles az Érintettel közölni.
Hozzájárulás visszavonásának joga
Amennyiben az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, az Érintett az Adatkezelő részére küldött írásos
nyilatkozattal bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, amely nem érinti a

visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott, valamint az egyéb jogi alapon végzett
adatkezelések jogszerűségét.

Hozzáférési jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra,
hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
Helyesbítéshez való jog
Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó kezelt adatok helyesbítését, illetőleg kiegészítését kérje.
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Törléshez való jog (az „elfeledtetés joga”)
Az Érintettet megilleti a jog, hogy kérje a kezelt adatainak a törlését. A törléssel kapcsolatos kérelem akkor
kerül elutasításra, ha az adatok tárolására vonatkozóan kötelezettség áll fenn.
Korlátozáshoz való jog
Az Érintett jogosult kérni, hogy korlátozásra kerüljenek a kezelt adatai (az adatkezelés korlátozott jellegének
egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A korlátozás addig tart, amíg
az Érintett által megjelölt indok ezt szükségessé teszi.
Tiltakozás joga
Az Érintettet megilleti a tiltakozás joga, így jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladattal kapcsolatos kezelése, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél
jogos érdekeinek érvényesítése kapcsán végzett kezelése ellen.
Panasz és jogorvoslat
Az érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását kezdeményezze,
továbbá bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével vagy az adatkezeléssel
összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem következett be.
A felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
emailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Bírósági jogorvoslat esetén a perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett
személy választása szerint – az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is
megindítható.
A fenti jogaik tiszteletben tartása mellett kérjük az Érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy
bírósághoz fordulnának panaszaikkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása
érdekében – keressék meg társaságunkat.
***
A fenti tájékoztatót megismertem és annak egy példányát átvettem:
Hely: …………………….
Dátum: ………………….
Partner neve és aláírása: ………………………….
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