Adatkezelési tájékoztató
- ügyfelek részére –
1. Az adatkezelő megnevezése
Adatkezelő: Somogyi Tímea egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely: 2510 Dorog, Schmidt ltp 48 3/3
Telephely: 2510 Dorog, Schmidt ltp 48 3/3
Nyilvántartási szám: 50430464
Honlap: www.zalmea.hu
Email: zalmea@zalmea.hum
Telefon: 06 70 383 2222

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok
✓ az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv
hatályon kívül helyezéséről (GDPR vagy Általános adatvédelmi rendelet)
✓ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.)
✓ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

3. Adatkezelési tevékenységek
3.1.

Árajánlathoz kapcsolódó adatkezelés
A kezelt személyes adatok
• ügyfél neve és telefonszáma
• ügyfél méretei

Adatkezelés célja
• szerződés elkészítésének
előkészítése

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
Az adatkezelés időtartama: Ptk. 6:22. § alapján 5 év (amennyiben nincs megrendelés,
akkor az ajánlat adástól számított 6 hónap múlva törlésre kerülnek ezek az adatok)
3.2.

Varráshoz kapcsolódó adatkezelés
A kezelt személyes adatok
• ügyfél neve és telefonszáma
• ügyfél méretei

Adatkezelés célja
• vállalkozói
elkészítése

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése és Ptk.
Az adatkezelés időtartama: Ptk. 6:22. § alapján 5 év
3.3.

Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés
A kezelt személyes adatok
Adatkezelés célja
• ügyfél neve, címe és adószáma
(céges
ügyfél
esetén),
bankszámlaszám
(utalás
esetén)
• számla kiállítása
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szerződés

✓ Az adatkezelés jogalapja: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Áfatörvény) 159. § (1) bekezdése
✓ Az adatkezelés időtartama: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.)
169. § (1) bekezdése alapján 8 év
4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
A személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása
érdekében. Az Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az
általa kezelt személyes adatokat más állami szervek számára.
Az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókat alkalmazza az adatkezelési tevékenységei során
a szerződés teljesítésének céljából:
•

számlázási feladatok esetében a könyvelő: Zolvic Kft.

5. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő a személyes adatokat a székhelyén található szervereken tárolja. Az
Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról,
hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen
vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
➢ A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy
• milyen személyes adatait,
• milyen jogalapon,
• milyen adatkezelési cél miatt,
• milyen forrásból,
• mennyi ideig kezeli,
• az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, és az Ön által megadott
elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
➢ A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti,
hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor
megváltoztathatja az e-mail címét vagy egyéb elérhetőségét). Az Adatkezelő a kérelmet
legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és az Ön által megadott elérhetőségre küldött
levélben értesíti.
➢ A törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az
Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az
esetben utasítja el, ha az Adatkezelőt törvény a személyes adatok további tárolására
kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet
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legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és az Ön által megadott elérhetőségre küldött
levélben értesíti.
➢ A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti,
hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének
egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás
addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a
beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági
vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Adatkezelő ne törölje.
Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a
személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.
➢ A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat
az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatot közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például tiltakozhat az ellen, ha
az Adatkezelő hozzájárulása nélkül a személyes adatot tudományos kutatás céljából
felhasználná.
7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
➢ az érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén
jogorvoslatért fordulhat a következő Hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 1125
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36 (1) 391-1400
honlap: www.naih.hu
email: ugyfelszolgalat@naih.hu
➢ Bírósági eljárás kezdeményezése: az érintett, ha a személyes adatai kezelésének
jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint –
az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek
elérhetőségét
az
alábbi
linken
keresztül
tekintheti
meg:
https://birosag.hu/torvenyszekek)
2018. december 19.
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