AUTOMED
Autogéntechnikai Kft.
GDPR adatvédelmi nyilatkozat

Ezúton tájékoztatjuk személyes adatainak az AUTOMED-Autogéntechnikai Kft. általi
feldolgozásáról és az Ön ezzel kapcsolatos jogairól.
A./ Adatkezelő
AUTOMED-Autogéntechnikai Kft.
1142. Budapest, Szatmár u. 63/a.
Fióktelep: 2120. Dunakeszi, Alagi-major
T.: 06-27/342-091
Az AUTOMED-Autogéntechnikai Kft. adatvédelmi előadóját a fióktelep címén ill. telefonszámán
vagy e-mailben (automed@automed.hu) lehet megkeresni.
B./ Adatkategóriák, a feldolgozás céljai és jogalapjai
Azokat a személyes adatait kezeljük, amelyeket üzleti kapcsolataink keretében szerzünk meg Öntől
vagy harmadik személyektől. Ezek jellemzően kapcsolattartási adatok (név, cím, telefonszám,
e-mail cím), továbbá –ha szükséges az üzletmenet részeként- banki és fizetési (ügyleti) adatok
(bank, számlaadatok, rendeltetés, adott esetben hitelkártya-adatok), közhiteles nyilvántartási adatok,
adatbázisok és hitelintézetek (pl. internet, cégnyilvántartás, hitelminősítők), valamint egyéb adatok,
amelyeket önként bocsát a rendelkezésünkre valamely projekt vagy szerződéses viszony
intézésének, illetve valamely szerződés megkötésének érdekében.
Személyes adatait kizárólag a törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezeljük, különös tekintettel
az általános adatvédelmi szabályzatra („GDPR”) és a mindenkor hatályos információs
önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvényre („Infotv.”).
Személyes adatait a következő jogszabályok és célok érdekében kezeljük:
-

szerződéskötés kezdeményezése, valamint szerződés végrehajtása és megszüntetése
(GDPR, 6.§, (1b) bekezdés, pl. szerződés teljesítése (úgymint szolgáltatás teljesítése vagy
nyújtása és fizetési ügyintézés), általános kapcsolattartás az üzlettársakkal, pl. válaszadás
termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos megkeresésekre, szerződések egyeztetése stb.;

-

megadott hozzájárulások (GDPR, 1.§ (1a) bekezdés), pl. hírlevelek vagy tájékoztató levelek
küldése, részvétel marketingkampányokban vagy felmérésekben stb.;
jogszabályi rendelkezések (GDPR, 1.§ (1c) bekezdés), pl. tárolási kötelezettségek teljesítése
a kereskedelmi vagy adótörvény értelmében, bejelentési vagy tájékoztatási kötelezettségek
teljesítése hatóságokkal szemben stb.;
jogos érdek (GDPR, 1.§ (1f) bekezdés), pl. számítástechnikai biztonsági vagy a megfelelő
üzletvitelt biztosító intézkedések a ingatlatulajdonos jogainak védelme érdekében, jogos
követelések érvényesítéséhez vagy jogvita esetén a védelemhez, megfelelési követelmények
biztosításához stb.

C./ A személyes adatok átvevői és az átvevők kategóriái
Személyes adatait továbbítjuk a hatóságoknak/állami szerveknek, ha ezt a korábbi jogszabályok
előírják.
Személyes adatait adott esetben megküldjük cégcsoportunk tagjainak, ha ez szükséges a fenti B.
szakaszban foglalt célok eléréséhez.
D./ A tárolás időtartama
A személyes adatokat főszabályként a jogszabályokban (főleg a kereskedelmi és adótörvényben
előírt) tárolási határidők lejárta után töröljük. Törvényben előírt tárolási kötelezettség hiányában a
személyes adatokat akkor töröljük, ha már nem szükségesek a fenti B. szakaszban foglalt célokra.
Ettől eltérő tárolási időtartam akkor lehetséges, ha Ön hozzájárult ahhoz az adatközléssel
egyidejűleg.
E./ Az adattulajdonosok jogai
Ön mindenkor jogosult tájékoztatást kapni a cégünknél tárolt személyes adatairól, szükség szerint
helyesbíteni tárolt személyes adatait, adott esetben módosítani vagy –akár indoklás nélkülvisszavonni az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását a jövőre nézve, korlátozni személyes
adatainak kezelését a jövőre nézve, kifogást emelni személyes adatainak kezelése ellen a jövőre
nézve, vagy kérni személyes adatainak törlését. Ön a GDPR 20§-a alapján jogosult megkapni a
struktúrált, hagyományos és géppel olvasható formában tárolt személyes adatait, valamint azokat
más felelős személyeknek továbbítani a cégünktől elszenvedett mindennemű akadályoztatás nélkül.
Ön ezenkívül megkeresheti az A. szakaszban megnevezett adatkezelő adatvédelmi előadóját. Az
esetleges visszaélések elkerülése érdekében szíveskedjék saját kezű aláírásával ellátni
megkeresését, vagy másként bizonyítani a jogosultságát.
Ön jogosult panasszal élni az Infotv. által kinevezett adatvédelmi hatóságnál (1125. Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu(, vagy a bíróságnál.
Dunakeszi, 2018.05.24.
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