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Eckerle Automotive Kft. részéről

Adatkezelési tájékoztató a ügyfelek és egyéb érdekeltek
számára
(a továbbiakban: Tájékoztató)
1. Általános rendelkezések
Az Eckerle Automotive Alkatrészgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6200 Kiskőrös, Dózsa
György út 44., cégjegyzékszám: 03-09-116288, a továbbiakban:
Adatkezelő) az ügyfelekkel és egyéb érdekeltekkel (a továbbiakban:
Érintett) való üzleti kapcsolat fennállás során személyes adatokat
kezel.
A jelen Tájékoztató célja, hogy az Érintettel való kapcsolat
vonatkozásában felmerülő adatkezelések szabályait rögzítse olyan
módon, hogy az megfeleljen a hatályos adatvédelmi előírásoknak.
A jelen Tájékoztató úgy került kialakításra, hogy az megfeleljen:




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, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, a
továbbiakban: Rendelet), valamint
az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek.

2. Ki felelős az adatkezelésért és kivel veheti fel a szállító (a
továbbiakban: Érintett) a kapcsolatot?

12.02.O.788

Az adatok védelme fontos kérdés. Az alábbiakban az Adatkezelő
tájékoztatást ad az Érintettek számára az adatkezelés módjáról,
valamint az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.
2.1. A belső adatvédelmi felelős neve és elérhetősége
Klam Zita
cégvezető
Telefonszám: +36.78.511.411
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Fax: +36.78.511.401
Mobil: +36.30.278.4681
E-mail: zita.klam@hu.eckerle-gruppe.com
Eckerle Automotive Alkatrészgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.
6200 Kiskőrös, Dózsa György út 44.
www.eckerle-gruppe.com
2.2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
dr. Takács Gábor
E-mail: gabor.takacs@opussimplex.com
3. Adatkezelés célja
Az Érintett vonatkozásában az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő
és az Érintett közötti közvetlen kapcsolattartás az üzleti kapcsolat
során biztosítva legyen. Az Adatkezelő emellett a már meglévő ügyfelei
részére hírleveleket küld szolgáltatásairól és elérhetőségeiről.
Az egyes adatok kezelése és felhasználása a megegyezett vagy
kérvényezett szolgáltatástól függ.

4. Adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelő az alábbi jogalapok alapján kezeli az Érintett személyes
adatait:
A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében
szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében
Az Adatkezelő szerződéskötési és megállapodási célból kezeli
az Érintett személyes adatait. Ezenkívül szerződés előkészítési
összefüggésben, intézkedések, tevékenységek végrehajtása
érdekében kezeli az Érintett személyes adatait.



A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja értelmében
jogi kötelezettségek teljesítése érdekében
Az Érintett adatainak kezelésére az Adatkezelő jogi
kötelezettségének teljesítése érdekében is sor kerül (pl.
kereskedelmi és adózási törvények). Az Érintett adatait az
Adatkezelő adóellenőrzési és jelentéstételi kötelezettségeinek
eleget téve kezeli.
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A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében az
Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke miatt



A Rendelet 6. cikk (4) bekezdése értelmében az
Adatkezelővel
szerződéses
kapcsolatban
álló
Érintetteknek
információk
küldése
(nyitva
tartás,
szolgáltatás bevezetés, módosulása, akciók igénybevétele,
egyéb hírlevél)

5. Kezelt személyes adatok kategóriái
Az Adatkezelő az alábbi kapcsolattartáshoz szükséges személyes
adatokat kezeli:

név,

cím;

e-mail;

telefonszám.
Amennyiben az Érintett egyéni vállalkozó vagy szerződéses partner
akkor az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:




egyéni vállalkozó neve;
székhelye;
adószáma.

A fenti kapcsolattartói adatokat elsősorban az Érintett képviseletére
jogosult személy bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére. Ezen felül az
adatokat az Adatkezelő megszerezheti nyilvános forrásokból (pl.
internet, média, sajtó) vagy harmadik felektől (pl. címkiadók,
tudakozók).
6. Kik az adatkezelés címzettjei?
Az Adatkezelő vállalkozásán belül, az Érintett személyes adataihoz azok
a részlegek férnek hozzá, amelyeknek szükségük van erre az
információra, hogy teljesítsék szerződéses és jogi kötelezettségeiket,
vagy törvényes érdekeinket megvalósítsák
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Ezenkívül a következő szervek is hozzájuthatnak az adataihoz:


általunk felhatalmazott adatfeldolgozók (Rendelet 28. cikke
alapján), és kiegészítő tevékenységet végző szolgáltatók és a
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Rendelet értelmében más felelős személyek, kifejezetten az
informatikai szolgáltatók, logisztikai személyzet, futárszolgálat,
a nyomtatási szolgáltatások, külső adatközpontok, az
informatikai berendezések támogatása/karbantartása terén,
adattárolás, iratok feldolgozása, könyvelése és ellenőrzése,
adatok megsemmisítése, beszerzés;
Ügyfelek nyilvántartása, letter shops, marketing, telefonos
szolgálat, honlapkezelés;
adótanácsadás, könyvvizsgálati szolgáltatások, hitelintézetek;
állami hatóságok és intézmények olyan jogi vagy szabályozási
kötelezettségek esetén, amelyek előírásait be kell tartanunk,
ilyen az adatok közlése vagy továbbítása, vagy közérdekű
adatok tájékoztatása;
szervek és intézmények, melyek saját jogos érdekeinken vagy
a harmadik fél jogos érdekein alapuló tevékenységeket látnak
el (pl. hatóságok, hitelirodák, adóhivatali szervek, ügyvédek,
bíróságok, elemzők és felügyeleti szervek);
más szervek, amelyek felé az Érintett beleegyezését adta az
adatai továbbításához.

A konkrét kapcsolattartói adatok tényleges továbbításáról az
Adatkezelő belső adatvédelmi felelőse tud tájékoztatást adni az
Érintettnek.

7. Adatainak továbbítása
nemzetközi szervezet felé

egy

harmadik

ország

vagy

egy

EU-n vagy EGT-n kívüli adatkezelés nem történik.

8. Mennyi ideig tároljuk az adatait?

12.02.O.788

Az egyes, Személyes adatokat tartalmazó dokumentumok megőrzési
ideje az üzleti kapcsolat fennállása alatti időtartamon felül a polgári
jogi általános elévülési időig (5 év) tart.
Ezen belül, amennyiben a dokumentum adófizetési kötelezettséggel,
kedvezménnyel kapcsolatos (annak alátámasztására szolgál), a
megőrzési idő az előzőtől eltérően az adómegállapítási jog elévüléséig
(általában az adóévet követő 6. évig) tart.
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Ezen belül, ha a dokumentum egyben szigorú számadású bizonylatnak
minősül, akkor a megőrzési idő az előzőektől eltérően 8 év.
9. Mely egyedi ügyek esetén automatizált a döntéshozatal?
Az Adatkezelő nem alkalmaz teljesen automatizált döntéshozatali
eljárásokat a Rendelet 22. cikkének megfelelően. Azonban, ha egyedi
esetekben az Adatkezelő így járna el, külön értesíti az Érintettet, a
törvényileg előírtak szerint.
10. Az Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja, hogy adatkezelés során
mindvégig biztosítsa az Érintettek adatkezeléshez fűződő jogait. Ennek
keretében az alábbi jogokat tartja szem előtt az Adatkezelő. Az
adatkezelés kapcsán felmerülő bármely érintetti kérés esetén az
Adatkezelő a kérés beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de
nem később, mint 30 napon belül biztosítja az érintetti jog gyakorlását,
vagy, ha a joggyakorlás biztosításához további információra van
szüksége, haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az Érintettel a

kérés ügyintézése céljából e-mailen vagy telefonon (lehetőség szerint
ugyanazt a kommunikációs módot használva, amit az Érintett is
alkalmazott).
a) Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett jogosult az Adatkezelő jelen tájékoztatójában megjelölt
elérhetőségein az általa kezelt adatairól felvilágosítást kérni, és
adataihoz hozzáférni.
b) Helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak
a helyesbítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak
nem felelnek vagy pontatlanok.

12.02.O.788

c) Kiegészítéshez való jog
Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak
a kiegészítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok hiányosak.
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d) Korlátozáshoz való jog
Az Adatkezelő jogosult az általunk kezelt személyes adatainak a
kezelését korlátozni.
e) Hozzáférés az adatokhoz, adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban, továbbá kérheti, hogy ezen adatokat
másik adatkezelőhöz közvetlenül továbbítsuk.
f) Törléshez való jog
Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak
a törlését kezdeményezni, ha:
•
úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelése már nem
szükséges;
•
úgy ítéli meg, hogy személyes adatait jogellenesen kezeljük;
•
a személyes adatai további kezeléséhez nem járul hozzá;
•
a személyes adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik.
g) Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken
vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a közérdeken
vagy jogos érdeken alapuló profilalkotást is.

12.02.O.788

Amennyiben az Érintett úgy gondolja, hogy személyes adatok
védelméhez fűződő jogai megsérültek, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor
22/c;
telefonszám:
+36-1-391-1400;
e-mail:
ugyfelszolgalatnaih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – az
Adatkezelő székhelyi szerinti törvényszékhez vagy az Érintett lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

7/25

Eckerle Automotive Bóly Kft. részéről

Adatkezelési tájékoztató a ügyfelek és egyéb érdekeltek
számára
(a továbbiakban: Tájékoztató)
1. Általános rendelkezések
Eckerle Automotive Bóly Alkatrészgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7754 - Bóly, Dobó u. 32.,
cégjegyzékszám: 02-09-062583, a továbbiakban: Adatkezelő) az
ügyfelekkel és egyéb érdekeltekkel (a továbbiakban: Érintett) való
üzleti kapcsolat fennállás során személyes adatokat kezel.
A jelen Tájékoztató célja, hogy az Érintettel való kapcsolat
vonatkozásában felmerülő adatkezelések szabályait rögzítse olyan
módon, hogy az megfeleljen a hatályos adatvédelmi előírásoknak.
A jelen Tájékoztató úgy került kialakításra, hogy az megfeleljen:




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, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, a
továbbiakban: Rendelet), valamint
az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek.

2. Ki felelős az adatkezelésért és kivel veheti fel a szállító (a
továbbiakban: Érintett) a kapcsolatot?

12.02.O.788

Az adatok védelme fontos kérdés. Az alábbiakban az Adatkezelő
tájékoztatást ad az Érintettek számára az adatkezelés módjáról,
valamint az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.
2.1. A belső adatvédelmi felelős neve és elérhetősége
Feldusz Attila
cégvezető
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Telefonszám: +36.69.569.804
Fax: +36.69.368.372
Mobil: +36.30.315.8458
E-mail: attila.feldusz@hu.eckerle-gruppe.com
Eckerle Automotive Bóly Alkatrészgyártó,
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
7754 - Bóly, Dobó u. 32.
www.eckerle-gruppe.com

Kereskedelmi

és

2.2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
dr. Takács Gábor
E-mail: gabor.takacs@opussimplex.com
3. Adatkezelés célja
Az Érintett vonatkozásában az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő
és az Érintett közötti közvetlen kapcsolattartás az üzleti kapcsolat
során biztosítva legyen. Az Adatkezelő emellett a már meglévő ügyfelei
részére hírleveleket küld szolgáltatásairól és elérhetőségeiről.
Az egyes adatok kezelése és felhasználása a megegyezett vagy
kérvényezett szolgáltatástól függ.

4. Adatkezelés jogalapja

12.02.O.788

Az Adatkezelő az alábbi jogalapok alapján kezeli az Érintett személyes
adatait:


A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében
szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében
Az Adatkezelő szerződéskötési és megállapodási célból kezeli
az Érintett személyes adatait. Ezenkívül szerződés előkészítési
összefüggésben, intézkedések, tevékenységek végrehajtása
érdekében kezeli az Érintett személyes adatait.



A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja értelmében
jogi kötelezettségek teljesítése érdekében
Az Érintett adatainak kezelésére az Adatkezelő jogi
kötelezettségének teljesítése érdekében is sor kerül (pl.
kereskedelmi és adózási törvények). Az Érintett adatait az
Adatkezelő adóellenőrzési és jelentéstételi kötelezettségeinek
eleget téve kezeli.
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A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében az
Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke miatt



A Rendelet 6. cikk (4) bekezdése értelmében az
Adatkezelővel
szerződéses
kapcsolatban
álló
Érintetteknek
információk
küldése
(nyitva
tartás,
szolgáltatás bevezetés, módosulása, akciók igénybevétele,
egyéb hírlevél)

5. Kezelt személyes adatok kategóriái
Az Adatkezelő az alábbi kapcsolattartáshoz szükséges személyes
adatokat kezeli:

név,

cím;

e-mail;

telefonszám.
Amennyiben az Érintett egyéni vállalkozó vagy szerződéses partner
akkor az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:




egyéni vállalkozó neve;
székhelye;
adószáma.

A fenti kapcsolattartói adatokat elsősorban az Érintett képviseletére
jogosult személy bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére. Ezen felül az
adatokat az Adatkezelő megszerezheti nyilvános forrásokból (pl.
internet, média, sajtó) vagy harmadik felektől (pl. címkiadók,
tudakozók).
6. Kik az adatkezelés címzettjei?
Az Adatkezelő vállalkozásán belül, az Érintett személyes adataihoz azok
a részlegek férnek hozzá, amelyeknek szükségük van erre az
információra, hogy teljesítsék szerződéses és jogi kötelezettségeiket,
vagy törvényes érdekeinket megvalósítsák

Ezenkívül a következő szervek is hozzájuthatnak az adataihoz:
12.02.O.788



általunk felhatalmazott adatfeldolgozók (Rendelet 28. cikke
alapján), és kiegészítő tevékenységet végző szolgáltatók és a
Rendelet értelmében más felelős személyek, kifejezetten az
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informatikai szolgáltatók, logisztikai személyzet, futárszolgálat,
a nyomtatási szolgáltatások, külső adatközpontok, az
informatikai berendezések támogatása/karbantartása terén,
adattárolás, iratok feldolgozása, könyvelése és ellenőrzése,
adatok megsemmisítése, beszerzés;
Ügyfelek nyilvántartása, letter shops, marketing, telefonos
szolgálat, honlapkezelés;
adótanácsadás, könyvvizsgálati szolgáltatások, hitelintézetek;
állami hatóságok és intézmények olyan jogi vagy szabályozási
kötelezettségek esetén, amelyek előírásait be kell tartanunk,
ilyen az adatok közlése vagy továbbítása, vagy közérdekű
adatok tájékoztatása;
szervek és intézmények, melyek saját jogos érdekeinken vagy
a harmadik fél jogos érdekein alapuló tevékenységeket látnak
el (pl. hatóságok, hitelirodák, adóhivatali szervek, ügyvédek,
bíróságok, elemzők és felügyeleti szervek);
más szervek, amelyek felé az Érintett beleegyezését adta az
adatai továbbításához.

A konkrét kapcsolattartói adatok tényleges továbbításáról az
Adatkezelő belső adatvédelmi felelőse tud tájékoztatást adni az
Érintettnek.

7. Adatainak továbbítása
nemzetközi szervezet felé

egy

harmadik

ország

vagy

egy

EU-n vagy EGT-n kívüli adatkezelés nem történik.

8. Mennyi ideig tároljuk az adatait?
Az egyes, Személyes adatokat tartalmazó dokumentumok megőrzési
ideje az üzleti kapcsolat fennállása alatti időtartamon felül a polgári
jogi általános elévülési időig (5 év) tart.

12.02.O.788

Ezen belül, amennyiben a dokumentum adófizetési kötelezettséggel,
kedvezménnyel kapcsolatos (annak alátámasztására szolgál), a
megőrzési idő az előzőtől eltérően az adómegállapítási jog elévüléséig
(általában az adóévet követő 6. évig) tart.
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Ezen belül, ha a dokumentum egyben szigorú számadású bizonylatnak
minősül, akkor a megőrzési idő az előzőektől eltérően 8 év.
9. Mely egyedi ügyek esetén automatizált a döntéshozatal?
Az Adatkezelő nem alkalmaz teljesen automatizált döntéshozatali
eljárásokat a Rendelet 22. cikkének megfelelően. Azonban, ha egyedi
esetekben az Adatkezelő így járna el, külön értesíti az Érintettet, a
törvényileg előírtak szerint.
10. Az Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja, hogy adatkezelés során
mindvégig biztosítsa az Érintettek adatkezeléshez fűződő jogait. Ennek
keretében az alábbi jogokat tartja szem előtt az Adatkezelő. Az
adatkezelés kapcsán felmerülő bármely érintetti kérés esetén az
Adatkezelő a kérés beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de
nem később, mint 30 napon belül biztosítja az érintetti jog gyakorlását,
vagy, ha a joggyakorlás biztosításához további információra van
szüksége, haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az Érintettel a kérés
ügyintézése céljából e-mailen vagy telefonon (lehetőség szerint
ugyanazt a kommunikációs módot használva, amit az Érintett is
alkalmazott).
a) Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett jogosult az Adatkezelő jelen tájékoztatójában megjelölt
elérhetőségein az általa kezelt adatairól felvilágosítást kérni, és
adataihoz hozzáférni.
b) Helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak
a helyesbítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak
nem felelnek vagy pontatlanok.
c) Kiegészítéshez való jog

12.02.O.788

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak
a kiegészítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok hiányosak.
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d) Korlátozáshoz való jog
Az Adatkezelő jogosult az általunk kezelt személyes adatainak a
kezelését korlátozni.
e) Hozzáférés az adatokhoz, adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban, továbbá kérheti, hogy ezen adatokat
másik adatkezelőhöz közvetlenül továbbítsuk.
f) Törléshez való jog
Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak
a törlését kezdeményezni, ha:
•
úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelése már nem
szükséges;
•
úgy ítéli meg, hogy személyes adatait jogellenesen kezeljük;
•
a személyes adatai további kezeléséhez nem járul hozzá;
•
a személyes adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik.
g) Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken
vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a közérdeken
vagy jogos érdeken alapuló profilalkotást is.

12.02.O.788

Amennyiben az Érintett úgy gondolja, hogy személyes adatok
védelméhez fűződő jogai megsérültek, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor
22/c;
telefonszám:
+36-1-391-1400;
e-mail:
ugyfelszolgalatnaih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – az
Adatkezelő székhelyi szerinti törvényszékhez vagy az Érintett lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.
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Eckerle Industrie Kft. részéről

Adatkezelési tájékoztató a ügyfelek és egyéb érdekeltek
számára
(a továbbiakban: Tájékoztató)
1. Általános rendelkezések
Az ECKERLE INDUSTRIE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 6200 Kiskőrös, Dózsa György út 44.,
cégjegyzékszám: 03-09-122863, a továbbiakban: Adatkezelő) az
ügyfelekkel és egyéb érdekeltekkel (a továbbiakban: Érintett) való
üzleti kapcsolat fennállás során személyes adatokat kezel.
A jelen Tájékoztató célja, hogy az Érintettel való kapcsolat
vonatkozásában felmerülő adatkezelések szabályait rögzítse olyan
módon, hogy az megfeleljen a hatályos adatvédelmi előírásoknak.
A jelen Tájékoztató úgy került kialakításra, hogy az megfeleljen:




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, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, a
továbbiakban: Rendelet), valamint
az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek.

2. Ki felelős az adatkezelésért és kivel veheti fel a szállító (a
továbbiakban: Érintett) a kapcsolatot?

12.02.O.788

Az adatok védelme fontos kérdés. Az alábbiakban az Adatkezelő
tájékoztatást ad az Érintettek számára az adatkezelés módjáról,
valamint az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.
2.1. A belső adatvédelmi felelős neve és elérhetősége
Klam Zita
cégvezető
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Telefonszám: +36.78.511.411
Fax: +36.78.511.401
Mobil: +36.30.278.4681
E-mail: zita.klam@hu.eckerle-gruppe.com
ECKERLE INDUSTRIE Kereskedelmi és
Felelősségű Társaság
6200 Kiskőrös, Dózsa György út 44.
www.eckerle-gruppe.com

Szolgáltató

Korlátolt

2.2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
dr. Takács Gábor
E-mail: gabor.takacs@opussimplex.com
3. Adatkezelés célja
Az Érintett vonatkozásában az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő
és az Érintett közötti közvetlen kapcsolattartás az üzleti kapcsolat
során biztosítva legyen. Az Adatkezelő emellett a már meglévő ügyfelei
részére hírleveleket küld szolgáltatásairól és elérhetőségeiről.
Az egyes adatok kezelése és felhasználása a megegyezett vagy
kérvényezett szolgáltatástól függ.

4. Adatkezelés jogalapja

12.02.O.788

Az Adatkezelő az alábbi jogalapok alapján kezeli az Érintett személyes
adatait:


A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében
szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében
Az Adatkezelő szerződéskötési és megállapodási célból kezeli
az Érintett személyes adatait. Ezenkívül szerződés előkészítési
összefüggésben, intézkedések, tevékenységek végrehajtása
érdekében kezeli az Érintett személyes adatait.



A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja értelmében
jogi kötelezettségek teljesítése érdekében
Az Érintett adatainak kezelésére az Adatkezelő jogi
kötelezettségének teljesítése érdekében is sor kerül (pl.
kereskedelmi és adózási törvények). Az Érintett adatait az
Adatkezelő adóellenőrzési és jelentéstételi kötelezettségeinek
eleget téve kezeli.

15/25



A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében az
Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke miatt



A Rendelet 6. cikk (4) bekezdése értelmében az
Adatkezelővel
szerződéses
kapcsolatban
álló
Érintetteknek
információk
küldése
(nyitva
tartás,
szolgáltatás bevezetés, módosulása, akciók igénybevétele,
egyéb hírlevél)

5. Kezelt személyes adatok kategóriái
Az Adatkezelő az alábbi kapcsolattartáshoz szükséges személyes
adatokat kezeli:

név,

cím;

e-mail;

telefonszám.
Amennyiben az Érintett egyéni vállalkozó vagy szerződéses partner
akkor az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:




egyéni vállalkozó neve;
székhelye;
adószáma.

A fenti kapcsolattartói adatokat elsősorban az Érintett képviseletére
jogosult személy bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére. Ezen felül az
adatokat az Adatkezelő megszerezheti nyilvános forrásokból (pl.
internet, média, sajtó) vagy harmadik felektől (pl. címkiadók,
tudakozók).
6. Kik az adatkezelés címzettjei?
Az Adatkezelő vállalkozásán belül, az Érintett személyes adataihoz azok
a részlegek férnek hozzá, amelyeknek szükségük van erre az
információra, hogy teljesítsék szerződéses és jogi kötelezettségeiket,
vagy törvényes érdekeinket megvalósítsák

Ezenkívül a következő szervek is hozzájuthatnak az adataihoz:
12.02.O.788



általunk felhatalmazott adatfeldolgozók (Rendelet 28. cikke
alapján), és kiegészítő tevékenységet végző szolgáltatók és a
Rendelet értelmében más felelős személyek, kifejezetten az
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informatikai szolgáltatók, logisztikai személyzet, futárszolgálat,
a nyomtatási szolgáltatások, külső adatközpontok, az
informatikai berendezések támogatása/karbantartása terén,
adattárolás, iratok feldolgozása, könyvelése és ellenőrzése,
adatok megsemmisítése, beszerzés;
Ügyfelek nyilvántartása, letter shops, marketing, telefonos
szolgálat, honlapkezelés;
adótanácsadás, könyvvizsgálati szolgáltatások, hitelintézetek;
állami hatóságok és intézmények olyan jogi vagy szabályozási
kötelezettségek esetén, amelyek előírásait be kell tartanunk,
ilyen az adatok közlése vagy továbbítása, vagy közérdekű
adatok tájékoztatása;
szervek és intézmények, melyek saját jogos érdekeinken vagy
a harmadik fél jogos érdekein alapuló tevékenységeket látnak
el (pl. hatóságok, hitelirodák, adóhivatali szervek, ügyvédek,
bíróságok, elemzők és felügyeleti szervek);
más szervek, amelyek felé az Érintett beleegyezését adta az
adatai továbbításához.

A konkrét kapcsolattartói adatok tényleges továbbításáról az
Adatkezelő belső adatvédelmi felelőse tud tájékoztatást adni az
Érintettnek.

7. Adatainak továbbítása
nemzetközi szervezet felé

egy

harmadik

ország

vagy

egy

EU-n vagy EGT-n kívüli adatkezelés nem történik.

8. Mennyi ideig tároljuk az adatait?
Az egyes, Személyes adatokat tartalmazó dokumentumok megőrzési
ideje az üzleti kapcsolat fennállása alatti időtartamon felül a polgári
jogi általános elévülési időig (5 év) tart.

12.02.O.788

Ezen belül, amennyiben a dokumentum adófizetési kötelezettséggel,
kedvezménnyel kapcsolatos (annak alátámasztására szolgál), a
megőrzési idő az előzőtől eltérően az adómegállapítási jog elévüléséig
(általában az adóévet követő 6. évig) tart.
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Ezen belül, ha a dokumentum egyben szigorú számadású bizonylatnak
minősül, akkor a megőrzési idő az előzőektől eltérően 8 év.
9. Mely egyedi ügyek esetén automatizált a döntéshozatal?
Az Adatkezelő nem alkalmaz teljesen automatizált döntéshozatali
eljárásokat a Rendelet 22. cikkének megfelelően. Azonban, ha egyedi
esetekben az Adatkezelő így járna el, külön értesíti az Érintettet, a
törvényileg előírtak szerint.
10. Az Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja, hogy adatkezelés során
mindvégig biztosítsa az Érintettek adatkezeléshez fűződő jogait. Ennek
keretében az alábbi jogokat tartja szem előtt az Adatkezelő. Az
adatkezelés kapcsán felmerülő bármely érintetti kérés esetén az
Adatkezelő a kérés beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de
nem később, mint 30 napon belül biztosítja az érintetti jog gyakorlását,
vagy, ha a joggyakorlás biztosításához további információra van
szüksége, haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az Érintettel a kérés
ügyintézése céljából e-mailen vagy telefonon (lehetőség szerint
ugyanazt a kommunikációs módot használva, amit az Érintett is
alkalmazott).
a) Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett jogosult az Adatkezelő jelen tájékoztatójában megjelölt
elérhetőségein az általa kezelt adatairól felvilágosítást kérni, és
adataihoz hozzáférni.
b) Helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak
a helyesbítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak
nem felelnek vagy pontatlanok.
c) Kiegészítéshez való jog

12.02.O.788

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak
a kiegészítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok hiányosak.
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d) Korlátozáshoz való jog
Az Adatkezelő jogosult az általunk kezelt személyes adatainak a
kezelését korlátozni.
e) Hozzáférés az adatokhoz, adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban, továbbá kérheti, hogy ezen adatokat
másik adatkezelőhöz közvetlenül továbbítsuk.
f) Törléshez való jog
Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak
a törlését kezdeményezni, ha:
•
úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelése már nem
szükséges;
•
úgy ítéli meg, hogy személyes adatait jogellenesen kezeljük;
•
a személyes adatai további kezeléséhez nem járul hozzá;
•
a személyes adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik.
g) Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken
vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a közérdeken
vagy jogos érdeken alapuló profilalkotást is.

12.02.O.788

Amennyiben az Érintett úgy gondolja, hogy személyes adatok
védelméhez fűződő jogai megsérültek, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor
22/c;
telefonszám:
+36-1-391-1400;
e-mail:
ugyfelszolgalatnaih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – az
Adatkezelő székhelyi szerinti törvényszékhez vagy az Érintett lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.
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Eckerle Invest Kft. részéről

Adatkezelési tájékoztató a ügyfelek és egyéb érdekeltek
számára
(a továbbiakban: Tájékoztató)
1. Általános rendelkezések
Az ECKERLE INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 6200 Kiskőrös, Dózsa György út 44.,
cégjegyzékszám: 03-09-120836, a továbbiakban: Adatkezelő) az
ügyfelekkel és egyéb érdekeltekkel (a továbbiakban: Érintett) való
üzleti kapcsolat fennállás során személyes adatokat kezel.
A jelen Tájékoztató célja, hogy az Érintettel való kapcsolat
vonatkozásában felmerülő adatkezelések szabályait rögzítse olyan
módon, hogy az megfeleljen a hatályos adatvédelmi előírásoknak.
A jelen Tájékoztató úgy került kialakításra, hogy az megfeleljen:




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, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, a
továbbiakban: Rendelet), valamint
az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek.

2. Ki felelős az adatkezelésért és kivel veheti fel a szállító (a
továbbiakban: Érintett) a kapcsolatot?

12.02.O.788

Az adatok védelme fontos kérdés. Az alábbiakban az Adatkezelő
tájékoztatást ad az Érintettek számára az adatkezelés módjáról,
valamint az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.
2.1. A belső adatvédelmi felelős neve és elérhetősége
Klam Zita
cégvezető
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Telefonszám: +36.78.511.411
Fax: +36.78.511.401
Mobil: +36.30.278.4681
E-mail: zita.klam@hu.eckerle-gruppe.com
ECKERLE INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
6200 Kiskőrös, Dózsa György út 44.
www.eckerle-gruppe.com
2.2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
dr. Takács Gábor
E-mail: gabor.takacs@opussimplex.com
3. Adatkezelés célja
Az Érintett vonatkozásában az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő
és az Érintett közötti közvetlen kapcsolattartás az üzleti kapcsolat
során biztosítva legyen. Az Adatkezelő emellett a már meglévő ügyfelei
részére hírleveleket küld szolgáltatásairól és elérhetőségeiről.
Az egyes adatok kezelése és felhasználása a megegyezett vagy
kérvényezett szolgáltatástól függ.

4. Adatkezelés jogalapja

12.02.O.788

Az Adatkezelő az alábbi jogalapok alapján kezeli az Érintett személyes
adatait:


A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében
szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében
Az Adatkezelő szerződéskötési és megállapodási célból kezeli
az Érintett személyes adatait. Ezenkívül szerződés előkészítési
összefüggésben, intézkedések, tevékenységek végrehajtása
érdekében kezeli az Érintett személyes adatait.



A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja értelmében
jogi kötelezettségek teljesítése érdekében
Az Érintett adatainak kezelésére az Adatkezelő jogi
kötelezettségének teljesítése érdekében is sor kerül (pl.
kereskedelmi és adózási törvények). Az Érintett adatait az
Adatkezelő adóellenőrzési és jelentéstételi kötelezettségeinek
eleget téve kezeli.
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A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében az
Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke miatt



A Rendelet 6. cikk (4) bekezdése értelmében az
Adatkezelővel
szerződéses
kapcsolatban
álló
Érintetteknek
információk
küldése
(nyitva
tartás,
szolgáltatás bevezetés, módosulása, akciók igénybevétele,
egyéb hírlevél)

5. Kezelt személyes adatok kategóriái
Az Adatkezelő az alábbi kapcsolattartáshoz szükséges személyes
adatokat kezeli:

név,

cím;

e-mail;

telefonszám.
Amennyiben az Érintett egyéni vállalkozó vagy szerződéses partner
akkor az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:




egyéni vállalkozó neve;
székhelye;
adószáma.

A fenti kapcsolattartói adatokat elsősorban az Érintett képviseletére
jogosult személy bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére. Ezen felül az
adatokat az Adatkezelő megszerezheti nyilvános forrásokból (pl.
internet, média, sajtó) vagy harmadik felektől (pl. címkiadók,
tudakozók).
6. Kik az adatkezelés címzettjei?
Az Adatkezelő vállalkozásán belül, az Érintett személyes adataihoz azok
a részlegek férnek hozzá, amelyeknek szükségük van erre az
információra, hogy teljesítsék szerződéses és jogi kötelezettségeiket,
vagy törvényes érdekeinket megvalósítsák

Ezenkívül a következő szervek is hozzájuthatnak az adataihoz:
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általunk felhatalmazott adatfeldolgozók (Rendelet 28. cikke
alapján), és kiegészítő tevékenységet végző szolgáltatók és a
Rendelet értelmében más felelős személyek, kifejezetten az
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informatikai szolgáltatók, logisztikai személyzet, futárszolgálat,
a nyomtatási szolgáltatások, külső adatközpontok, az
informatikai berendezések támogatása/karbantartása terén,
adattárolás, iratok feldolgozása, könyvelése és ellenőrzése,
adatok megsemmisítése, beszerzés;
Ügyfelek nyilvántartása, letter shops, marketing, telefonos
szolgálat, honlapkezelés;
adótanácsadás, könyvvizsgálati szolgáltatások, hitelintézetek;
állami hatóságok és intézmények olyan jogi vagy szabályozási
kötelezettségek esetén, amelyek előírásait be kell tartanunk,
ilyen az adatok közlése vagy továbbítása, vagy közérdekű
adatok tájékoztatása;
szervek és intézmények, melyek saját jogos érdekeinken vagy
a harmadik fél jogos érdekein alapuló tevékenységeket látnak
el (pl. hatóságok, hitelirodák, adóhivatali szervek, ügyvédek,
bíróságok, elemzők és felügyeleti szervek);
más szervek, amelyek felé az Érintett beleegyezését adta az
adatai továbbításához.

A konkrét kapcsolattartói adatok tényleges továbbításáról az
Adatkezelő belső adatvédelmi felelőse tud tájékoztatást adni az
Érintettnek.

7. Adatainak továbbítása
nemzetközi szervezet felé

egy

harmadik

ország

vagy

egy

EU-n vagy EGT-n kívüli adatkezelés nem történik.

8. Mennyi ideig tároljuk az adatait?
Az egyes, Személyes adatokat tartalmazó dokumentumok megőrzési
ideje az üzleti kapcsolat fennállása alatti időtartamon felül a polgári
jogi általános elévülési időig (5 év) tart.
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Ezen belül, amennyiben a dokumentum adófizetési kötelezettséggel,
kedvezménnyel kapcsolatos (annak alátámasztására szolgál), a
megőrzési idő az előzőtől eltérően az adómegállapítási jog elévüléséig
(általában az adóévet követő 6. évig) tart.
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Ezen belül, ha a dokumentum egyben szigorú számadású bizonylatnak
minősül, akkor a megőrzési idő az előzőektől eltérően 8 év.
9. Mely egyedi ügyek esetén automatizált a döntéshozatal?
Az Adatkezelő nem alkalmaz teljesen automatizált döntéshozatali
eljárásokat a Rendelet 22. cikkének megfelelően. Azonban, ha egyedi
esetekben az Adatkezelő így járna el, külön értesíti az Érintettet, a
törvényileg előírtak szerint.
10. Az Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja, hogy adatkezelés során
mindvégig biztosítsa az Érintettek adatkezeléshez fűződő jogait. Ennek
keretében az alábbi jogokat tartja szem előtt az Adatkezelő. Az
adatkezelés kapcsán felmerülő bármely érintetti kérés esetén az
Adatkezelő a kérés beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de
nem később, mint 30 napon belül biztosítja az érintetti jog gyakorlását,
vagy, ha a joggyakorlás biztosításához további információra van
szüksége, haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az Érintettel a kérés
ügyintézése céljából e-mailen vagy telefonon (lehetőség szerint
ugyanazt a kommunikációs módot használva, amit az Érintett is
alkalmazott).
a) Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett jogosult az Adatkezelő jelen tájékoztatójában megjelölt
elérhetőségein az általa kezelt adatairól felvilágosítást kérni, és
adataihoz hozzáférni.
b) Helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak
a helyesbítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak
nem felelnek vagy pontatlanok.
c) Kiegészítéshez való jog
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Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak
a kiegészítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok hiányosak.
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d) Korlátozáshoz való jog
Az Adatkezelő jogosult az általunk kezelt személyes adatainak a
kezelését korlátozni.
e) Hozzáférés az adatokhoz, adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban, továbbá kérheti, hogy ezen adatokat
másik adatkezelőhöz közvetlenül továbbítsuk.
f) Törléshez való jog
Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak
a törlését kezdeményezni, ha:
•
úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelése már nem
szükséges;
•
úgy ítéli meg, hogy személyes adatait jogellenesen kezeljük;
•
a személyes adatai további kezeléséhez nem járul hozzá;
•
a személyes adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik.
g) Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken
vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a közérdeken
vagy jogos érdeken alapuló profilalkotást is.

12.02.O.788

Amennyiben az Érintett úgy gondolja, hogy személyes adatok
védelméhez fűződő jogai megsérültek, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor
22/c;
telefonszám:
+36-1-391-1400;
e-mail:
ugyfelszolgalatnaih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – az
Adatkezelő székhelyi szerinti törvényszékhez vagy az Érintett lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.
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