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Adatv6delm i th!6koztat6 6s folyamatleiris hdtral6kkezel6ssel kapcsolatos adatkezel6sr6l

A FOKETUSZ Kft. az Eur6pai Parlament 6s a Taniics (EU) 20161679 rendelete (2016. 6prilis 27 .) a

term6szetes szem{lyeknek a szem6lyes adatok kezel6se tekintetdben ttirt6n6 v6delm6r6l 6s az ilyen

adatok szabad 6raml6s6r6l, valamint a 95l46lEK rendelet hatrllyon kiviil helyezesetol (6ltaLlnos

adatvddelmi rendelet, a tov6bbiakban GDPR) el6ir6sai szerint eztton titjdkoztatja' jelen ti$ekorta1oval

6s folyamatleir6ssal az 6n szem6lyes adatai kezel6s6vel kapcsolatos minden t6nyr61. A folyamatban

val6 reszv6tellel 6n, mint 6rintett u.1"1., folyamatleir6s szerint vhlik az adatkezel6s 6rintettj6v6.

AZ ADATKEZEL6 PONTOS MEGNEVEZESE, ELERHETOSEGEI:

Adatkezel6 megnevezdse: p6rptuSZ F6vrirosi K6menysepr6-ipari Korliitolt Felel6ss6gti r6rsasrig

Adatkeze 16 roviditett elnevez6s : f'6f p,f U SZ f t.
Adatkeze I 6 cd gj e gyz6ks zirma: C g. 0 I -09' 4 6 63 32

Adatkezel6 sz6khelye: 1145 Budapest, Szugl6 u. 9-15'

Postacim: I 145 Budapest, Szugl6 u. 9-15.

Adatkezel6 k6pv i sel6j e : Kov6c s B al6zs N orbert
Honlap: www.kemenysePro.hu
K<izponti e-mail cim: info@kemenysepro.hu
Kozponti telefonsz6m : 06-l -999 -0664

Az ADATKEzELO ADATvEDELMI TISzTvISEL6rnNnx NEvE tS ELERHETOSEGE:

Adatv6delmi tisztvisel6: dr. N6meth Szabolcs

E-mail cim: adatvedelem@kemenysepro'hu

Az ADATKEZELftS cnull:
Adatkezel6 szolg6ltatiisi teruletdn az igyfeladatok kezel6se hStral6kkezel6s c6lj6b6l

Az IoITXTZELES JOGALAPJA:

a GDPR 6. cikk (1) f; szerinti jogos 6rdek 6rv6nyesit6se

A kovetel6st"r"ig. folyamat6-ban a beadvSnyoiho, sziiks6ges szem6lyes.adatok kezel6s6nek

hi6nya ellehetetleniten6 a T6rsas6got i szerz6ddsekb6l fakad6 jogszerii kovetel6s

6rv6nyesit6s6ben, ami indokolatlanul h6trSnyos helyzetet id6zne el6 a FOKETUSZ Kft'

szhmilra-

AZ ADATKEZELESBE BEVONT ADATFELDOLGOZOK ES

MEGJELOLESE:

AZ ADATFELDOLGOZASI MOVELET

Kintlevlsdg behajtds, ennek keretdben a ielen adatkezeldshez

kezeldse a behaitdsra dtadott koveteldsek tekintetdben'

dr. Albert Csilla iigyvdd (1092 Budapest, R6day u' 53' fsz' V')

kapcsol6d6 minden szemdlYes adat

Az ADATTovAnnirAs HARMADIK szEMELYEK RESzERE:

A FonETas/ rit. az adatokatharmadik f6l r6szdre nem tov6bb itja,fimfelhivja az 6rintettek figyelm6t,

hogy szem6lyes adatok bir6s6g 6s hat6s6g rdszdretort6n6 kiad6sSt el6irhatja jogszabily. Amennyiben

bir6s6g vagy hat6srig jogszabrilyban rogzitett elj6r5sa sor6n szem6lyes adatok iltadhsira kotelezi a

rore?UiZ rt. t, 6gv f6ri fiusz rftl3ogsrau6lyi kotelezettseg6t teljes(we, k<iteles a k6rt adatokat

az eljiro bir6s6g vagy hat6s6g rendelkez6sdre bocs6jtani'

A szuutlvEs ADAToK rAnolAsAnAK IDOTARTAMA:

A h6tral6k kiegyenlit6se, vagy a hritral6kkal kapcsolatos polg6ri jogi ig6nyek el6viil6se (5 6v)

AUTOMATIZALT DONTTSUOZITU, TTNVB:

az adatkezel6s sor6n automatiz6lt dont6shozatal nem zajlik



Az ADATKEZELES FoLyAMATAxnr lninAsl:
A szitmlilzirsi dokument6ci6b6l szirmaz6 h:itraldkosok sziiksdges adatai a h6traldkkezeldssel megbfzott
jogi kdpvisel6hoz keriilnek tovdbbftrisra informrlci6biaons6gi el6irrisoknak megfelel6 adatk6zldsi
form6tumban.

Az oRrNtrrrr JoccyAKoRLAsRA voNATKozO szasAlyox:
A F6KETUSZ Kft. tijekoztatja, hogy a GDPR alapjrln On, szem6lyazonoss6g6nak igazol6s6t kcivet6en
az ali.}bi jog6rv6nyes f t6s i lehet6sdgekke I 6 lhet :

kdrheti t6jdkoztat6siit szemdlyes adatai kezelds6r6l,
kdrheti szem6lyes adatainak helyesbitds6t,
kdrheti szemdlyes adatai trirlds6t, haazokkezeldse v6lemdnye szerintjogellenes vagy azazokkal
el6rend6 c6lb6l a T6rsasrignak m6r nincs 16 sziiks6ge
k6rheti szemdlyes adatai kezelds6nek korliitoz6siit,
tiltakozhat az adatkezelds ellen

A F6KETUSZ Kft. torekszik arra, hogy az Onnek adott trljdkoztatiis minden esetben a GDpR rlltal
meghatirozott szab6lyok teljesft6se mellett is a lehet6sdgekhez mdrten tcim6r, 6tl6that6, 6rthet6,
k<innyen hozzdferhet<i, vil6gos 6s kcizdrthetd legyen.

Kdrelmdt els6sorban fr6sban terjeszheti be az adatv6delmi tisztvisel6nknek cimzett, jelen
tilekoztatoban feltiinteteft eldrhet6sdg6n. Amennyiben On azonban sz6beli trij6koztatrist kdr, figy
szemdlyazonoss6ga igazolisirt ktivet6en a Tilrsasiig erre felhatalmazott munkat6rsa a titjdkonatiit
sz6ban is megadhad a,ha atijekortatishoz szi.iksdges adatok rdszdre rendelkez6sdre 6llnak. Minden miis
esetben az igenyt munkat6rsunk rogziti 6s a k6relem be6rkezdsdt6l sz6mftott legk6s6bb egy h6napon
beltil t6jdkoaatjuk Ont k6relmdvel kapcsolatosan. Ezt a hatirid6t maximum tov6bbi tei nOnaipat
hosszabbfthatjuk meg, ha a kdrelem cisszetettsdge vagy az aktu6lisan kezelt kdrelmek sz6ma' ezt
indokolja, ellenben err6l a k6relem kezhezvetel6t6l szr{mftott egy h6napon beli.il, elektronikus 6ton
trijdkoztaduk.

Amennyiben nem intdzkediink a k6relm6re vagy az intdzkeddsi.inket nem fogadja el, fgy jogorvoslattal
6lhet. Adatkezeldsi elj6r6sunkkal kapcsolatos panasszal On fordulhat a Nemzeti 

'Adatvddelmi 
ds

Inform6ci6szabadsiry Hat6s6ghoz vagy a lak6helye vagy tart6zkodrlsi helye szerinti tcirvdnysz6khez.
Felhivjuk azonban a figyelmdt, hogy a Nemzeti Adatvddelmi 6s Inform6ci6szabadsag Hat6s6g
gyakorlata alapj6n panaszAt akkor fogadja be a Hat6silg, hogy ha el6bb azadatkezel6h<iz, eiettinkbei
tehit hozzitnk fordult, de nem intdzkedtiink a kdrelm6re vagy az intdzked6si.inket nem fogadta el.
Javasoljuk ezdrt, hogy el6szor adatvddelmi tisztvisel6nkkel vegye fel a kapcsolatot!

T6jdkoztatjuk, hogy a jog6rv6nyesftdssel 6s jogorvoslattal kapcsolatos rdszletes elj6r6si szabrllyokat
tartal mazo Adawdde I m i Szabiiy zatu n kat hon I ap unkon i s e l6rhet6v6 tetti.ik.
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