Adatkezelési tájékoztató a GDPR 13. és 14. cikke alapján

Adatkezelések a jogi személy partnerek képviselői,
kapcsolattartói kapcsán

*

Létrehozás dátuma:
Legutóbbi frissítés dátuma:

1.Adatkezelő

2. Adatvédelmi
Tisztviselő

3. Érintettek

4. Személyes Adatok

5. Cél

2018. május 25.
2019. május 31.

Adatkezelő cégneve és
SEWS Autókábel Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Kft.
elérhetőségei (székhely, postacÍm, 2870 Kisbér, Batthyány-puszta Ipartelep 4.
e-mail cím, telefonszám):
Telefon: +36 34 552 206 / E-mail: gdpr@sews-awh.com

GDPR 13. cikk (1) a) GDPR 14.
cikk (1) a)

Adatvédelmi tisztviselő neve és
elérhetősége (postacíme, e-mail
címe, telefonszáma):

nem alkalmazandó

GDPR 13. cikk (1) b) GDPR 14.
cikk (1) b)

Érintettek kategóriái:

Adatkezelő jogi személy szerződő vagy üzleti partnerei részéről eljáró képviselők,
kapcsolattartó személyek

Az adatkezeléssel érintett
személyes adatok kategóriái:

személyazonosító, pozícióra/munkakörre vonatkozó, illetve kapcsolattartási adatok

A személyes adatok tervezett
kezelésének céljai:

GDPR 6. cikke szerinti jogalap:

a) jogi személlyel fennálló szerződés megkötése és teljesítése, üzleti kapcsolat fenntartása
b) a jogi személlyel fennálló szerződéssel összefüggésben keletkező számviteli bizonylatok
megőrzése
c) a jogi személlyel fennálló szerződéssel összefüggésben keletkező jogi igényérvényesítés során az
adatokat tartalmazó iratok felhasználása
a) jogos érdek
b) számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség
c) jogos érdek
Amennyiben a személyes adatokkal az Adatkezelő nem rendelkezik, a szerződő, illetve üzleti
partnerrel a kapcsolattartás ellehetetlenülne, illetve a jogi személlyel fennálló szerződés teljesítése
akadályokba ütközne, illetve az Adatkezelő nem tudná számviteli kötelezettségeit teljesíteni, jogi
igényérvényesítése ellehetetlenülne.

6.Jogalap

Különleges adatok kezelése esetén
a GDPR 9. cikke szerinti kivételi
nem alkalmazandó
esetkör:

Jogos érdeken alapuló adatkezelés
esetén a Munkáltató vagy
harmadik fél jogos érdekének
bemutatása:

GDPR 14. cikk (1) d)

GDPR 13. cikk (1) c)
GDPR 14. cikk (1) c)

GDPR 13. cikk (1) c)
GDPR 14. cikk (1) c)

GDPR 13. cikk (2) e)

GDPR 13. cikk (1) c)
GDPR 14. cikk (1) c)

a) az Adatkezelőnek, illetve a szerződő jogi személynek a közöttük fennálló szerződés teljesítéséhez,
a vele való üzleti kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke
GDPR 13. cikk (1) d) GDPR 14.
c) az Adatkezelőnek, illetve a szerződő jogi személynek a jogi igényérvényesítés során az adatokat
cikk (2) b)
tartalmazó iratok mint bizonyítékok felhasználásához fűződő jogos érdeke
Kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintett saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén
alapuló kezelése ellen. Jelen tiltakozási jogátaz érintett az Adatkezelőnél bármilyen
formában jelezheti.

7.Időtartam

Megjegyzés

A kezelt személyes adat
tárolásának időtartama; vagy az
időtartam meghatározásának
szempontjai:

Az üzleti kapcsolat fennállásáig, vagy ha az korábbi, az érintettnek a jogi személlyel fennálló
jogviszonya fennállásáig, ha utóbbiról az Adatkezelő tudomást szerez. Olyan iratok (pl.
szerződések, számlák) esetén, amelyekben az érintett adatai feltüntetésre kerültek, az adott irat
megőrzésére irányadó idő végéig (jogi igényérvényesítéshez szükséges iratnál a jogi
igényérvényesítési idő (polgári jogi: 5 év, adójogi: bevallási kötelezettséggel érintett naptári év
végétől számított 5 év), bizonylatoknál a számviteli megőrzési kötelezettség időtartama (8 év)

A személyes adat közlésre vagy
továbbításra kerül-e az
adatkezelőn kívül bármilyen
címzettnek az EGT térségén belül
vagy kívül? (igen/nem)

igen

A címzettek megnevezése:

Sumitomo Electric Wiring Systems (Europe) Ltd (Egyesült Királyság), szerverszolgáltatást nyújtó
adatfeldolgozóként és 3 for IT Kft. az informatikai eszközök üzemeltetése, karbantartása kapcsán
szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozóként

Amennyiben a címzettek tételes
azonosítása nem lehetséges, úgy a
címzettek kategóriájának
megjelölése

nem alkalmazandó

Harmadik országban (EGT
térségen kívül) működő címzettek
esetén az Európai Bizottság
megfelelőségi határozatának léte
nem alkalmazandó
(száma) vagy annak hiánya, vagy a
GDPR 46., 47. vagy 49. cikke
szerinti megfelelő és alkalmas
garanciák megjelölése:

Az Európai Bizottság megfelelőségi
határozatának, illetve a GDPR 46,
47. vagy 49. cikk szerinti megfelelő nem alkalmazandó
és alkalmas garanciák
elérhetősége:

GDPR 21. cikk (4)

GDPR 13. cikk (2) a) GDPR 14.
cikk (2) a)

GDPR 13. cikk (1) e)-f) GDPR
14. cikk (1) e)-f)

Adatkezelési tájékoztató a GDPR 13. és 14. cikke alapján

9. Érintetti jogok

Hozzáférési jog

Az érintett kérelmezheti, hogy tájékoztatást és másolatot kapjon az Adatkezelő által gyűjtött és
felhasznált személyes adatairól.

GDPR 13. cikk (2) b) GDPR
14. cikk (2) c)

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti a személyes adatai kijavítását, kiegészítését vagy naprakésszé tételét, amely
kérésnek indokolatlan késedelem nélkül kell eleget tenni.

GDPR 13. cikk (2) b) GDPR
14. cikk (2) c)

A törléshez ("az elfeledtetéshez")
való jog

Az érintett kérheti személyes adatai törlését, ha
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy
- a személyes adatot törölni kell az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog által
támasztott kötelezettségnek való megfelelés érdekében.
Az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott esetekben visszautasíthatja a törlés iránti kérelmet,
így különösen ha az jogi kötelezettségre tekintettel szükséges.

GDPR 13. cikk (2) b) GDPR
14. cikk (2) c)

Az érintett kérheti, hogy – a tároláson kívül – a személyes adatai ideiglenesen ne kerüljenek
felhasználásra bizonyos célokra akkor, ha vitatott az adott felhasználás jogszerűsége, illetve a
személyes adat pontossága, az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (lásd alább).
Az Adatkezelő kérheti az érintett hozzájárulását a korlátozással érintett személyes adatok további
kezeléséhez, amely hozzájárulás esetén az azzal érintett célból az adatkezelés jogszerűen végezhető.
Az adatkezelés korlátozásához való Az Adatkezelő továbbá visszautasíthatja az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmet abban az
jog
esetben, ha az érintett személyes adatainak kezelése szükséges jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.
Az Adatkezelő köteles tájékoztatni minden címzettet, akivel a személyes adatot közölte (pl.
szolgáltatók, egyéb szervek) a személyes adat helyesbítéséről vagy törléséről, vagy az adatkezelés
korlátozásáról, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
Az Adatkezelő az érintettet előzetesen tájékoztatni köteles az általa korábban kért adatkezelés
korlátozása bármely okból való feloldásáról.

GDPR 13. cikk (2) b) GDPR
14. cikk (2) c)

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatai meghatározott felhasználása ellen, ha az Adatkezelő
adatkezelése az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Adatkezelő olyan kényszerítő erejű
jogos érdekei vagy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

GDPR 13. cikk (2) b) GDPR
14. cikk (2) c)

Az adathordozhatósághoz való jog

Ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy az érintettel kötött szerződésen alapul, és az adatkezelést
automatizált módon végzik, az érintett kérheti - jogszabályokban meghatározott korlátozásokkal –
hogy azokat a személyes adatait, amelyeket ő bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére, az Adatkezelő
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja akár harmadik
személy részére való átadás végett, vagy azokat harmadik személynek továbbítsa.
Az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott esetekben visszautasíthatja az adathordozás iránti
kérelmet.

GDPR 13. cikk (2) b) GDPR
14. cikk (2) c)

Az Érintetti jogok gyakorlása
esetén a kapcsolattartó neve,
elérhetősége:

Szedlmajer Mária
SEWS Autókábel Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Kft.
2870 Kisbér, Batthyány-puszta Ipartelep 4.
Telefon: +36 34 552 486 / Mobil: + 36 70 386 3427
E-mail: maria-szedlmajer@sews-awh.com

Panasz benyújtása esetén a
felügyeleti hatóság adatai:

Magyarországon az illetékes hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
amelynek az elérhetőségei:
Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

GDPR 13. cikk (2) d) GDPR
14. cikk (2) e)

Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a
feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is
panaszt tenni.

10. Jogorvoslati jogok

Bírósági jogérvényesítés esetén az
illetékes bíróság:

Az Adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per. A pert a érintett - választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található:
http://birosag.hu/torvenyszekek.
Amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor
a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bírósága előtt is megindítható.

Történik-e az adatkezelés során
automatizált döntéshozatal,
ideértve a profilalkotást is?
(igen/nem)

nem

Automatizált döntéshozatal során
az alábbi személyes adatok
érintettek:

nem alkalmazandó

GDPR 13. cikk (2) f)
GDPR 14. cikk (2) g)

Adatkezelési tájékoztató a GDPR 13. és 14. cikke alapján

11. Automatizált
döntéshozatal és
profilalkotás

Automatizált döntéshozatal, illetve
profilalkotás esetén az alkalmazott
logikára és arra vonatkozó
nem alkalmazandó
információk, hogy az Érintettre
nézve milyen következményeket
jelent az ilyen adatkezelés:

Automatizált döntéhozatal esetén
az Érintettek megillető jogok

12. Az adatok forrása

13. Megjegyzés

nem alkalmazandó

A személyes adatok forrása,
ideértve a nyilvánosan
szerződő / üzleti partner jogi személy
hozzáférhető forrásokat is, ha az
adatokat nem az érintettől gyűjtik:

További megjegyzések

GDPR 13. cikk (2) f)
GDPR 14. cikk (2) g)

nem alkalmazandó

GDPR 14. cikk (2) f)

