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Adatv6delmi tfj6koztat6 6s folyamatleirds k6m6nysepr6-ipari szolgiltatis nyrljtris:ival
iisszefiigg6 adatkezel6srdl

A F6KETUSZ Kft. az Eur6pai Parlament 6s a Tan6cs (EU) 20161679 rendelete (2016. riprilis 27.) a
term6szetes szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezel6se tekintetdben tort6n6 vddelmdr6l 6s az ilyen
adatok szabad 6raml6s6r6l, valamint a 95l46lEK rendelet hatrilyon kivi.il helyezeseri|l (6ltal6nos
adatvddelmi rendelet, a tov6bbiakban GDPR) el6ir6sai szerint ezifiontillkoztatja. jelen t6j6koztat6val
ds folyamatlefr6ssal az 6n szem6lyes adatai kezel6s6vel kapcsolatos minden t6nyr6l. A folyamatban
val6 r6szv6tellel On, mint 6rintett a jelen folyamatlefr6s szerint vblikaz adatkezel6s 6rintettj6v6.

Az ADATKEzELO poNTos MEGNEvEzEsE, ELtRHET6SEcEI:
Adatkezel6 megnevez6se: pOfp,tUSZ F6vrirosi K6m6nysepr6-ipari Korlitolt Felel6ss6gii TSrsasiig
Adatkezel6 rov iditett elnevezds : f'Of Ef U SZ f t.
Ad atkeze 16 cd gj e gyz6ks zirma: C g. 0 1 -09 - 4 663
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Adatkezel6 sz6khelye: I145 Budapest, Szugl6 u.9-15.
Postacim: 1145 Budapest, Szugl6 u. 9-15.
Adatkezel6 kdpvisel6j e Koviics Bal6zs N orbert
Honlap: www.kemenysepro.hu
Kozponti e-mail cim: info@kemenysepro.hu
Kozponti telefonsz6m : 06-1 -999 -0664
:

Az ADATKEzELO ADATVEDELMI TISzTVISEL6mNBx NEvE ES ELERHETOSEcE:
Adatv6delmi tiszwisel6: dr. Ndmeth Szabolcs
E-mail cim: adatvedelem@kemenysepro.hu
Az ADATKE zELfts cf r,.la :

a kotelezS kdm6nysepr6-ipari kozszolgiitatrls ell6t6sa 6s megrendelds alapjrin

k6mdnysepr6-ipari

szolg6ltatris nyrijtrisa, k<jtelez6en el6irt adattartalmri szrimlik e166llit6sa 6s archivSli{sa

Az ADATKEzELES JoGALAPJA:
a GDPR 6. cikk

(l)

e) szerinti ktiz6rdekti jogositvrlny gyakorkisrinak keret6ben v6,gzett feladat

v6grehajt6sa

A

2015. 6vi CCXI. torv6ny a k6mdnysepr6-ipari tevdkenys6gr6l e feladatot ktjzfeladatkdnt
hatirozza meg. A feladat ell6trls6nak elengedhetetlen eleme az 6rintettek szemdlyes adatainak

kezel6se.

Az ADATSZoLGALTATAss,c,L KApcsoLATos INFoRMAcIOT:
Amennyiben a k6m6nyellen6rz6sre kdtelezett iigyf6l nem rendeli rneg az ellen6rz6st, vagy a
megrendelt ellen6rzdst a k6m6nysepr6 rinhib6j6n kivtil nem tudja elv6gezni, halad6ktalanul
tdjdkoztatja - a veszdly jelleg6t6l fiigg6en - a hat6skorrel rendelkezo timedelmi hat6siigot,
sziiksdg eset6n a foldg6zeloszt6t.
a szem6lyes adat szolg6ltat6siinak alapja:

o

jogszabhly a20l5.6vi CCXL Torvdny 3.$ (2) b)ponda
a szem6lyes adat szolg6ltatis6nak k6telezeus6 ge: az 6rintettek (tulajdonos 6s haszn6l6) csal6di
6s ut6 neve, 6rtesitdsi cime, aszolgilltatilssal 6rintett ingatlan cimadatai.

AZ

ADATKEzELESBE BEvoNT ADATFELDoLGuZOK ES

AZ

ADATFELDOLGOZASI MIIVELET

MEGJELOLESE:

-Perszonalizdlt, szemdlyes adatokat tartalmazf kdmdnyseprfl-ipari nyomtatvdnyok nyomdaipari
el6dllitdsa.

ANY Biztons6giNyomdaNyrt. (1102 Budapest, Halom u.5.)
Kvantum-Plusz Kft.. (Kecskemdt, N6dor utca 17.)
S z d nt I dz 6 s z ofn.e r tiz e m e I t e t 5j e e s gar an c i dl i s s z o Igdltat 6j a
SALDO PENZUGYI TANACSADO ES INFORMATIKAI Zrt. (l 135 Budapest, M6r u.2-4.)

-

AZ ADATKEZELES SORAN AZ ADAT AZ ALABBI HARMADIK SzEMELYEK RESzERE, A MEGJELOLT
JOGALAPPAL KERUL TOVANNiTASU:

A FOKETUSZ Kft. a fentebb megjelolt kotelezetts6gen tril adatokat harmadik fel r6szdre nem
tov6bbftja, 6m felhivja az 6rintettek figyelmdt, hogy szem6lyes adatok bir6srig 6s miis hat6s6g rdszdre
tortdno kiadrls6t el6irhatja jogszabrily. Amennyiben bir6s6g vagy hat6siig jogszab6lyban rogzitett
eljrlr6sa sor6n szem6lyes adatok 6tadrlsrira kotelezi a p6fgfUSZ Kft.-t, igy a pOfgtUSZ fft.,
jogszab6lyi kotelezettsdg6t teljesftve, koteles a kdrt adatokat az eljilr6 bir6srlg vagy hat6siig
rendelkezdsdre bocs6jtani.

A SzEMELYES ADAToK TAnoIAsAnAK IDOTARTAMA:
A szrimvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. torv6ny 169.$-rlban a sziimviteli bizonylatokra vonatkoz6 megorz6si
ideig (8 6v)

AuroMATrzAlr oONTEsHozATAL

TENyE:
adatkezel6s sor5n automatizilt dontdshozatal nem zajlik

Az ADATKEZELES FoLyAMATAnax

lriRAsl:

A kdm6nysepr6-ipari szolgrlltatrist ig6nybe vev6k felvett szemdlyes adatai a Tiirsas6g z6rt informatikai
rendszerdben t6r6l6dnak, dokumentiilt jogusults6gkioszt6s alapj6n a sziiks6ges 6s el6gs6ges
hozz6f6rdsekkel.

Az ERTNTETTT JoccyAKoRLAsRA voNATKoz6 szlrAlyox:
A FOKETUSZ Kft. tifilkoztatja, hogy a GDPR alapjinon, szemdlyazonoss6gdn akigazolilsifikovet6en
az alilbbi j og6rv6nyesitds i lehet6s6gekke I 6 I het :
k6rheti tdjekoztaths6t szem 6 lye s adatai keze I d sdr6l,
kdrheti szem6lyes adatainak helyesbftds6t,
kdrheti szemdlyes adataitorl6s6t, haazokkezeldse v6lemdnye szerintjogellenes vagy azazokkal
el6rend6 cdlb6l a T6rsasiignak m6r nincs 16 sziiksdge,
k6rheti szem6lyes adatai kezeldsdnek korl6toz6s:it,
tiltakozhat az adatkezelds ellen.

A F6KETUSZ Kft. torekszik arra, hogy

az 6nnek adott t6jdkoztatris minden esetben a GDPR rlltal
meghat6rozott szab6lyok teljesft6se mellett is a lehet6s6gekhez mdrten tcimor, irtlirthato, 6rthet6,
konnyen hozzbferhet6, vil6gos 6s kozdrthet6 leryen.

Kdrelm6t els6sorban irilsban terjesztheti be az adatvddelmi tisztvisel6nknek cimzet, jelen
trij6koztat6ban felttintetett el6rhet6sdgdn. Amennyiben On azonban sz6beli tilekoztatist kdr, rigy
szemelyazonossiiga igazolflsifi kdvet6en a Tiirsasiig erre felhatalmazotl munkatSrrsa a tdjekoztatist
sz6ban is megadhatj a,haatijekoztatishoz szi.iksdges adatok r6,sz6,re rendelkezds6re rlllnak. Minden miis
esetben az igenyt munkat6rsunk rogziti 6s a k6relem be6rkezds6t6l szrlmitott legkds6bb egy h6napon
beliil t6j6kortatjuk 6nt k6relmdvel kapcsolatosan. EA a hatirid6t maximum tov6bbi kdt h6nappal
hosszabbfthatjuk meg, ha a kdrelem osszetettsdge vagy az aktuillisan kezelt kdrelmek szdma ezt
indokolja, ellenben err6l a kdrelem kezhezvetel6t6l szimitott egy h6napon beliil, elektronikus fton
t6jdkoztatjuk.

Amennyiben nem int6zkediink a k6relm6re yagy az int6zked6siinket nem fogadja el, rigy jogorvoslattal
6lhet. Adatkezel6si elj6r6sunkkal kapcsolatos panasszal On fordulhat a Nemzeti Adatvddelmi 6s
Inform6ci6szabadsig Hat6s6ghoz vagy a lak6helye vagy tartozkodiisi helye szerinti torvdnysz6khez.
Felhivjuk azonban a figyelm6t, hogy a Nemzeti Adatv6delmi 6s Inform6ci6szabads6g Hat6srlg
gyakoilata alapjin panutifut akkor fogadja be a Hat6siig, hogy ha el6bb az adatkezel6hdz, esetiinkben
tittat nozzank lordult, de nem intdzkedti.ink a kdrelmdre vagy az int6zked6stinket nem fogadta el.
Javasolj uk ezdrt, hogy e l6szdr adatv6delm i ti szw i sel6nkke I vegye fe I a kapcso latot !
T6jdkoztaduk, hogy a jog6rv6nyesit6ssel 6s jogorvoslattal kapcsolatos rdszletes eljrir5si szab6lyokat
tartalmazo AdaWdde I m i S zabily zatunkat h on ap u nkon i s el 6rh et6v6 tetti.ik.
I

Budapest, 2019. 05.15.
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