ADATKÉRŐ LAP ÉS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON
ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ

SANOL Hungary Kft., 1158 Budapest, Késmárk utca 24-28.

ADATKÉRŐ LAP
HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.
Ön azzal a konkrét kéréssel fordult Társaságunkhoz, mint adatkezelőhöz, hogy a fenti EU
Adatvédelmi Rendeletének megfelelően tájékoztassuk Önt, mint ÉRINTETT MAGÁNSZEMÉLYT az általunk végzett adatkezelésről, adatokról és a kapcsolódó vonatkozásokról.
Társaságunk adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik
számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján
az alábbi tájékoztatást adja:

AZ ÉRINTETT ADATAI
(* jelölt mezők kitöltése kötelező)
Név*
Anyja neve
Születési hely, időpont
Lakcím*
Telefonszám*
E-mail cím*
Egyéb személyes adatok

(az adattakarékosság elvének megfelelően
kizárólag csak a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatok szerepeltethetők a szerződésben és az adatlapon)

AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Az adatkezelő neve, címe (postai cím is)
Az adatkezelő képviselője (név, elérhetőség)
Az adatkezelő honlapja
Adatvédelmi Tisztviselő

SANOL Hungary Kft.
1158 Budapest, Késmárk utca 24-28.
Seres Szilvia
+36 20 563 28 60
www.sanolcompany.eu

Adatfeldolgozás

az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem
köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
adatfeldolgozó igénybevétele nem történik

Külföldi adattovábbítás

nem történik külföldre továbbítás

AZ ADATKEZELÉS
Az adatkezelés jogalapja

az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) alapján
Az adatkezelés célja
Árajánlat készítés, megrendelések lebonyolítása, szerződéskötés, kapcsolattartás
A személyes adatok tárolásának időtartama
az üzleti kapcsolat létrejöttét követő min. 5
évig
Adattovábbítás harmadik országba vagy nem
nemzetközi szervezet részére történik-e, ha
igen akkor hová:
Szerződéses kötelezettség teljesítése, mint igen, vállalkozási szerződés
jogalap fennáll-e és a hivatkozott megnevezése:
Az adatkezelés módja

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Adatkezelők, adatfeldolgozók köre, adatto- Az itt megadott adatok körét csakis és kizárólag a Társaság kezeli, azt harmadik személy
vábbítás
részére nem továbbítja, kivéve logisztikai
vagy könyvelési célból
A Társaság a személyes adatokat az alábbi jogalapok figyelembevételével kezelheti:
 az árajánlat érintettek által történő aláírásával adott felhatalmazás alapján (szerződéses kapcsolat)
 jogszabályi kötelezettségek teljesítése alapján
 az érintettek kifejezett, önkéntes írásbeli hozzájárulása alapján

A Társaság adatkezelésének törvényi jogalapjait a következő táblázat foglalja össze:

GDPR

Info tv.

Pmt.

Fvt.

Szvt.

AZ EURÓPAI PARLAMENT
ÉS A TANÁCS 2016. április
27-i (EU) 2016/679 RENDELETE
a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében
történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról
2011. évi CXII. törvény az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2017. évi LIII. törvény a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
1997. évi CLV. törvény a
fogyasztóvédelemről

2000. évi C. törvény a
számvitelről

AZ EURÓPAI PARLAMENT RENDELETE
a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról
való rendelkezés

A törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága
a közérdekű és a közérdekből
nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog
érvényesítésével megvalósuljon.
A jogszabály által előírt ügyfélátvilágítási intézkedések során, a
Pénztár által kért személyes adatok kezeléséhez szükséges.
A törvény biztosítja a fogyasztói
érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz, a
vagyoni érdekek védelméhez, a
megfelelő tájékoztatáshoz és
oktatáshoz, a hatékony jogorvoslathoz, továbbá a társadalmi
szervezeteken keresztül történő
fogyasztói érdekképviselethez
fűződő érdekek – védelmét.
E törvény olyan számviteli szabályokat rögzít, amelyek összhangban állnak az Európai Közösségnek e jogterületre vonatkozó
irányelveivel, figyelemmel vannak
a nemzetközi számviteli elvekre
és amelyek alapján megbízható
és valós összképet biztosító tájé-

Grt.

2008. évi XLVIII. törvény a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

Pp tv.

2016. évi CXXX. törvény a
polgári perrendtartásról.

koztatás nyújtható e törvény hatálya alá tartozók jövedelemtermelő képességéről, vagyonáról,
vagyonának alakulásáról, pénzügyi helyzetéről és jövőbeli terveiről.
Az Országgyűlés a polgárok, így
különösen a fiatalkorúak egészségének védelme, a társadalom
rendjére káros hatások visszaszorítása, valamint - a gazdasági hatékonyságot és a társadalmi jólétet szolgáló piaci verseny fenntartása érdekében - az üzleti tisztesség követelményeit betartó vállalkozások érdekeinek védelme
céljából, a szakmai önszabályozás
gyakorlatának jelentőségét elismerve és e célból az önszabályozás keretében létrehozott magatartási kódexek betartásának
ellenőrzését megerősítve, az itt
megemlített törvényt alkotja.
Az Országgyűlés a magyar perjogi
hagyományokra és az európai
jogfejlődés vívmányaira építő, a
felek felelős pervitelén és a bíróság aktív pervezetésén alapuló, a
koncentrált per feltételeit biztosító szabályozás megteremtése
céljából, a polgárok szolgálatát
biztosító, a közjónak és a józan
észnek megfelelő jogalkalmazás
eszméjétől vezérelve, a magánjogi jogviták tisztességes eljárás
elvén nyugvó rendezése és az
anyagi jogok hatékony érvényre
juttatása érdekében az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés a)
pontja végrehajtására a következő törvényt alkotja.

Tájékoztatás az érintett jogairól

Az érintettek jogosultak arra, hogy

1. a Társaságtól tájékoztatást kapjanak személyes adatainak kezeléséről, (tájékoztatáshoz
való jog)
2. a személyes adataikhoz hozzáférjenek, (hozzáféréshez való jog)
3. a személyes adataik helyesbítését kérjék, (adathelyesbítéshez való jog)
4. az adataikat töröltessék, elfeledtethessék (törléshez-, elfeledtetéshez való jog)
5. az adataik kezelésének korlátozását kérjék (korlátozáshoz való jog)
6. az adathordozhatósághoz való jogukkal élhessenek, (adathordozhatósághoz való jog)
7. a tiltakozásukat fejezzék ki az adatkezelés ellen (tiltakozás adatkezelés ellen)
8. tiltakozzanak az automatikus döntéshozatal ellen
9. jogai megsértésének vélelmezése esetén az illetékes felügyeleti hatóságot, vagy az illetékes bíróságot jogorvoslatért megkereshessék. (jogorvoslati lehetőség)

Önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok kezelésében érintett személynek a fentieknek megfelelően joga van

a) kérelmezni Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
d) tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen
visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai SANOL Hungary Kft., 1158 Budapest, Késmárk utca 24-28. címre vagy elektronikus úton is kezdeményezheti az
info@sanolhungary.com e-mail címen.
f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
g) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár
el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön
választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt
is megindítható.

h)
i)
j)
k)
l)
m)

kérheti egy vagy több adatának korlátozását
kérheti, hogy az automatizált döntés hatálya ne terjedjen ki Önre
kérheti adatainak átadását vagy továbbítását
tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés időtartamáról
Önnek joga van elavult vagy helytelen adatinak kiigazítására
Önnek joga van a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltására

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai
úton a SANOL Hungary Kft., 1158 Budapest, Késmárk utca 24-28. címre vagy elektronikusan az
info@sanolhungary.com címre küldheti.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával –
egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg
Társaságunkat. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön
által meghatározott címre.

Tájékoztatjuk, hogy a Polgári Peres eljárásról szóló 2016. évi CXXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján minden érintett magánszemélynek joga van peres eljárást is kezdeményezni.

Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, Ön a személyes adatok megadására nem köteles. Társaságunk tájékoztatja Önt, hogy az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Amennyiben Ön nem ad meg elégséges adatot (legalább név, lakcím,
telefonszám, email cím), úgy Társaságunk ajánlatkészítés/szerződés teljesítése során adatkezelési és kapcsolattartási nehézségekbe ütközhet.

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató dokumentumokat megtalálja társaságunk honlapján a https://sanolcompany.eu/letoltheto-dokumentumok részben.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk)

Tevékenység

Kezelt ada- Adatkezelési cél
tok

Adatkezelési
jogalap

Adattovábbítás

Tárolás
módja és
ideje

Számviteli
Név
bizonylat kiál- Lakcím
lítása
(adószám)

számla kiállítása GDPR 6. cikk Nem történik
szolgáltatás
(1) bekezdés c)
nyújtásához
pont
kapcsolódóan

Számviteli,
könyvelési
tevékenység

Név

számla kiállítása GDPR 6. cikk
szolgáltatás
(1) bekezdés c)
nyújtásához
pont
kapcsolódóan,
mérlegkészítés

STRAUSZ-TRÉNER
Legalább 8
Szolgáltató
Bt.; év
2623
Kismaros,
Asztalos János utca
3.

Kapcsolattartási adatok

Név

ajánlat készítés, GDPR 6. cikk
időpont egyez- (1) bekezdés a)
tetés, lemondá- pont
sok

Nem történik, a egy év
weboldal a tárhelyszolgáltató szerverén tárol minden
az oldal által létrehozott adatot.

Lakcím
(adószám)

Telefonszám
E-mail cím

Megrendelés
teljesítése

Név

panaszkezelés

Név

Legalább 8
év

Megrendelés
GDPR 6. cikk a Magyar Posta öt év
teljesítése, ter- (1) bekezdés b) illetve a Társaság
Telefonmék kiszállítása pont
által
megbízott
szám
futárszolgálatnak
E-mail cím
(DPD Hungária Kft.;
1158
Budapest,
Lakcím
v.
Késmárk
utca
szállítási
14/b.),
cím

Telefonszám
E-mail cím
Lakcím
v.
szállítási
cím

fogyasztói pana- GDPR 6. cikk
szok kezelése
(1) bekezdés c)
pont

Jogi tanácsadó: dr.
Dala Áron
ügyvéd
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2.
1. em. 4.
Kamarai az.:
36058719

öt év

Adatkezeléshez fűződő érintetti jogok korlátozása
Amennyiben valamely személyes adatok kezelését jogszabály, törvény írja elő, úgy ezen
adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó jogi intézkedések korlátozhatják az érintett hozzájárulókat megillető adatkezeléssel kapcsolatos, és jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott jogaik és kötelezettségeik hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az
alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint azok az alábbiak védelméhez
szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:
 bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása,
illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
 felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
 az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
 polgári jogi követelések érvényesítése
Az érintettek az Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt érintetti jogaival korlátozottan élhet,
amennyiben az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó valamely személyes adatok
kezelését jogszabály, törvény írja elő.

***********

Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és a jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.

Kelt: …………………………………., 201…, ……………….. hó ……….

…………………………………………..
(az érintett aláírása)

Készül 2 példányban:
1. sz. pld. Érintett
1. sz. pld. Társaság

