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鵞等寵 滲UDAttEST

Adatv6delmi tij6koztat6 6s folyamatleir6s panaszkezel6s adatkezel6sr6l
azEurropai Parlament 6s a Tan6cs (EU) 20161679 rendelete (2016. riprilis 27.) a
termdszetes szemdlyeknek a szem6lyes adatok kezel6se tekintet6ben tort6n6 v6delm6r6l 6s az ilyen
adatok szabad rlramlis6r6l, valamint a 95l46lEK rendelet hatrilyon kivi.il helyezesl,rol (riltaLinos
adatv6delmi rendelet, a tov6bbiakban GDPR) el6ir6sai szerint ezfton tillkoztatja. jelen t6jdkoztat6val
6s folyamatle(riissal az 6n szemdlyes adatai kezel6s6vel kapcsolatos minden t6nyr6l. A folyamatban
val6 r6szvdtellel 0n, mint drintett a jelen folyamatleir6s szerint vhlikaz adatkezel6s 6rintettj6v6.

A F6KETUSZ Kft.

Az ADATKEZEL6 PONTOS MEGNEVEZESE, ELERHET6SEGEI:
Adatkezel6 megnevezdse:

f'6ff,tUSZ

F6vrirosi K6m6nysepr6-ipari Korl6tolt Felel6ss6gti T6rsas6g

Adatkeze16 roviditett elnevezds: F6KETUSZ Kft.
Adatkeze 16 c6gj egyz6ks zhma: C g. 0 I -09-4 663 32

Adatkezel6 sz6khelye: I145 Budapest, Szugl6 u. 9-15.
Postacim: I 145 Budapest, Szugl6 u. 9-15.
Adatkeze 16 k6pv i se l6j e KovSc s Bali,zs N orbert
Honlap: www.kemenysepro.hu
Kdzponti e-mail cim: info@kemenysepro.hu
Kozponti telefonsz5m : 06-l -999-0664
:

AZ ADATKEZELO ADATVEDELMI TISZTvISEL6TBNnx NEvE
Adatv6delmi tisztvisel6: dr. N6meth Szabolcs
E-mail cim: adatvedelem@kemenysepro.hu

ES EL6RHETOSEGE:

Az ADATKEZELES cfl.ll:
panaszok felvdtele, szolg6ltat6si tev6kenys6ggel osszeftiggo panaszkezells intezese
Az ADATKEZELTS JOGALAPJA :
a GDPR 6. cikk (l) c) szerinti jogi kotelezetts6g teljesft6se,1997.6vi CLV. torv6ny 17lA' S (6)-(7)
szerint

Az ADATSzoLGALTATAssaI KAPCSoLATos INFoRMAcl6r:
a szem6lyes adat szolg5ltatris6nak alapja:

o

AZ

v6laszad6si kotelezetts6g,
k6peznek
felt6telt
sziiks6ges
adatai
el6rhet6s6gi
melyhez a panaszbejelent6

1997. 6vi CLV. torv6ny

l7lA. $ (6)-(7) 5ltal meghatirozott

ADATKEzELESBE BEvoNT ADATFELDoLGOZ6K ES

AZ

ADATFELDOLGOZASI MTVELET

MEGJELOLfSE:

telefonos i)gtfdlszolgdlat mfrkodtettlse, telefonos beielentdsek fogaddsa, a panoszosok adatainak
rogzltdse
BDC Business Data Center Direktmarketing Szolgriltat6 6s Kereskedelmi
V6ralja u. 1-3. fsz.12.

Kft., Cim: l0l3 Budapest,

AZ ADATKEZELES SORAN ADATTOVABBiTAS HARMADIK SZEMELYEK R6SZERE:
A FOKETUSZ Kft. az adatokat harmadik f6l rdszdre nem tovibbitja, rim felhivja az 6rintettek
figyelm6t, hogy szem6lyes adatok bir6s6g 6s hat6s6g liszlre tort6n6 kiad6s6t elSirhada jogszabrily.
Amennyiben bir6s6g vagy hat6srig jogszab6lyban rogzitett elj6rr{sa sor6n szem6lyes adatok itadishra
kotelezi a p6gru! z t<x.-t, rigy jogsrab6lyi kotelezetts6g6t teljesitve, koteles a k6rt adatokat az eliiro
b ir6s6g vagy hat6srig rendelkezds6re bocs6j tan i.

A SZEMfLYES ADATOK TANOIASANAK IDoTARTAMA:
apanaszmegv5laszol6s6t6l szrimftott - fogyaszt6v6delmi tdrvdny szerinti - 5 dv

AUToMATIZALT DONTESHozATAL TENYE:
az adatkezel6s soriin automatiziilt d<int6shozatal nem zajlik

Az aolrrnzElf s FoLyAMATAxax lnin-,(sl :
Az adatfeldolgoz6 iital rdgzitett panaszok 6s a panaszosok hangja, valamint el6rhet6s6gi adatai egy zirt
elektronikus adatcsomagban keriilnek a p6KETUSZ Kft. illetdkes tigyintdz6j ehez. Az adatok a
jogszabrilyban meghatrirozott hatrlrid6 elteltdvel torldsre keriilnek. (5 6v)

Az ERTNTETTT JoccyAKoRLAsRA voNATKozo szABALyoK:
A FOKETUSZ Kft. tiljekortatja, hogy a GDPR alapj6n On, szemdlyazonoss6g6nak igazol6s6t kdvet6en
az alirbbijogdrv6nyesftdsi lehet6sdgekkel 6lhet:
kdrheti t6j dkoztat6s6t szem6 lyes adatai kezel6sdr6l,
kerheti szem6lyes adatainak helyesbftds6t,
kdrheti szemdlyes adataitorl6sdt, ha azok kezel6se v6lemdnye szerintjogellenes vagy azazokkal
eldrend6 c6lb6l a T6rsas6gnak miir nincs r5 sziiksdge,
k6rheti szem6 lyes adatai kezeldsdnek korliitoziisiit,

A F6KETUSZ Kft. tiirekszik

arra, hogy az Onnek adott triLj6koztatris minden esetben a GDPR 6ltal
meghatiirozott szabrilyok teljesft6se mellett is a lehet6s6gekhez mdrten trimdr, 6tl6that6, 6rthet6,
kcinnyen hozziferhet6, vil6gos 6s kcizdrthet6 legyen.

Kdrelmdt els6sorban irilsban terjeszheti be az adatvddelmi tisztvisel6nknek cimzeti., jelen
trijdkoztat6ban felttintetett el6rhet6s6g6n. Amennyiben On azonban sz6beli t6j6koztat6st k6r, rigy
szemdlyazonossiiga igazolilsit kovet6en a Tiirsasiig erre felhatalmazott munkat6rsa a tilekortafirst
sz6ban is megadhatja, ha a trtj6koztat6shoz sztiksdges adatok rdsz6,re rendelkezdsdre rlllnak. Minden mils
esetben az igenyt munkat6rsunk rogziti ds a kdrelem bedrkezdsdt6l sz6mitott legkds6bb egy h6napon
beltil trij6koztaduk Ont kdrelmdvel kapcsolatosan. En a hatirid6t maximum iovribbi kei nOnappat
hosszabbithatjuk meg, ha a kdrelem cisszetettsdge vagy az aktuiilisan kezelt kdrelmek szitma ezt
indokolja, ellenben err6l a k6relem k6zhezv6teldtSl szr{mftott egy h6napon beltil, elektronikus riton
trijdkoztatjuk.
Amennyiben nem int6zkedi.ink a kdrelmdre vagy az intdzkeddsiinket nem fogadja el, rigy jogorvoslattal

6lhet. Adatkezel6si elj6r6sunkkal kapcsolatos panasszal 0n fordulhat a Nemzeti Adatv6delmi ds
lnform6ci6szabadsdg Hat6srighoz vagy a lak6helye vagy tart6zkodrlsi helye szerinti tdrv6nyszdkhez.
Felhivjuk azonban a figyelmdt, hogy a Nemzeti Adatvddelmi ds Inform6ci6szabads6g Hat6s6g
gyakorlata alapj6n panaszirt akkor fogadja be a Hat6s6g, hogy ha el6bb az adatkezel6hoz, eseti.inkben
tehit hozzink fordult, de nem intdzkedttink a kdrelm6re vagy az intdzkeddstinket nem fogadta el.
Javasoljuk ezert,hogy el6sztir adatv6delmi tisztvisel6nkkel vegye fel a kapcsolatot!
Trij6koztatjuk, hogy a jogdrv6nyesitdssel ds jogorvoslattal kapcsolatos rdszletes eljrir6si szabrllyokat
tarialmaz6 Ad atv6de lm i szabiiy zatu n kat h on lap un ko n i s e 6rhet6v6 tettii k.
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