HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT - NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐJÉNEK SZEMÉLYES ADATKEZELÉSÉHEZ

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

AZ ÉRINTETT ADATAI
(*jelölt mezők kitöltése kötelező)

A képviselt cég neve*
A képviselt cég címe*
A képviselt cég adószáma*
Képviselő neve*
Beosztása
Telefonszáma*
E-mail címe*
pl. rendszám a behajtáshoz,

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

pl. a Társasághoz kiállítandó állandó belépőhöz szükséges egyéb adatok,

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

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.) 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) kérheti egy vagy több adatának korlátozását
i) kérheti, hogy az automatizált döntés hatálya ne terjedjen ki Önre
j) kérheti adatainak átadását vagy továbbítását
k) tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés időtartamáról
l) Önnek joga van elavult vagy helytelen adatinak kiigazítására
m) Önnek joga van a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltására
Ön nem köteles a személyes adatok megadására, az Ön adatszolgáltatása nem előfeltétele a
szerződéskötésnek. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye az, hogy a szerződés időtartama alatt fokozott nehézségekbe ütközhet az üzleti kapcsolattartás.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával –
egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg
Társaságunkat (postacím: 1158 Budapest, Késmárk utca 24-28., e-mail cím:
info@sanolhungary.com).
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.).

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

A tájékoztatásban foglaltakat tudomásul vettem.
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 olvasható neve és aláírása

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

