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Tájékoztató célja, hatálya
Jelen adatkezelési tájékoztató keretében, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR” - 2016. április
27.) 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 alapján tájékoztatjuk Önt, mint érintettet arról, hogy az
Ön személyes adatait hogyan és milyen célokkal kezeljük.

A személyes adatok kezelője: Sümegi Közszolgáltató Kft.
A társaság székhelye: 8330 Sümeg, Csányi L. u. 1/B
Adószáma: 11524094-2-19
E-mail cím: sumegkozszolg@gmail.com
Tel.: 06 87/352-533

Általános fogalmak – jelen tájékoztató vonatkozásában


érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított, vagy –
közvetlenül vagy közvetve - azonosítható személy



személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó
bármely információ (név, e-mail cím)



adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és
eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza



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



címzett: az a természetes vagy jogi személy, akivel vagy amellyel a személyes
adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja
Az adatkezelés célja, hogy az online felületen történő megrendeléseket a levelező
rendszerben rendezze és a szerződéses partnereket, valamint az ügyfeleket kiszolgálja
és tájékoztassa.

Az adatkezelés jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének
f) pontja, melynek értelmében az Adatkezelő a szerződéses partnerek természetes
személy kapcsolattartóinak nevét és e-mail címét jogos érdekének érvényesítése
kapcsán kezeli. Adatkezelőnek jogszerű érdeke fűződik ahhoz, hogy szerződéses
partnereit, valamint az ügyfeleit tájékoztatni tudja az őket érintő aktuális
információkról, változásokról.

A kezelt adatok köre
A szerződött partnerek, valamint az ügyfelek által megadott személyes adatok,
melyek szükségesek a Sümegi Közszolgáltató Kft. tevékenysége, és munkafolyamatai
során (például: szerződések, pénzügyi intézkedések stb.)

Az adatkezelés időtartama
A szerződéses partnerrel fennálló szerződés hatályának lejártáig, illetve a
kapcsolattartói pozíció betöltésének idejéhez igazodva.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú
döntésével bármikor módosíthatja.

Az érintett személyes adatok védelmével kapcsolatos jogai és
szabadságai
A fentiekben meghatározott adatok csak az érintettek – Adatkezelő szerződéses
partnereivel fennálló – munkaviszonyával összefüggésben kerülnek felhasználásra. A
Sümegi Közszolgáltató Kft. a fenti személyes adatokból az érintett azonosítására csak
a szerződéses partnernél betöltött pozíció vonatkozásában képes. Az adatok kezelése
az érintett magánszférájára nincs hatással, az érintett adatvédelemmel kapcsolatban
kapcsolatos jogaira és szabadságaira a szóban forgó adatkezelés nem jelent veszélyt.

Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei
Az érintett kérelmezi az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat
személyes adatainak kezelése ellen.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos igényét, kérdéseit, észrevételeit az érintett
elektronikus formában a sumegkozszolg@gmail.com e-mail címen vagy postai úton
(8330 Sümeg, Csányi L. 1/B.) jelezheti az Adatkezelő felé.

Az érintett jogainak feltételezett megsértése esetén


bírósághoz fordulhat



vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál arra hivatkozva, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban
jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391-1400
Fax: +36 1 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

