ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Az adatkezelő:
GPA MAGYAR ÚTÉPÍTŐ KFT.
Az adatkezelő képviselője:
GORZA-PALÁNYI ANDREA – 9700 SZOMBATHELY, KIRÁLY UTCA 17.
A kezelt személyes adatok: név, lakcím, adóazonosításra alkalmas adatok
Az adatkezelés
megrendelés

célja:

számviteli

bizonylat

készítése,

szerződéskötés,

A kezelt adatokba betekintésre jogosult/ak: ügyvezető, üzletvezető, könyvelő –
számviteli bizonylat esetén eladó
A kezelt adatok kikkel közölhetőek és milyen célból: könyvelés – könyvelő,
üzletkötés nyomonkövetése – üzletvezető, ügyvezető
Az adatkezelési műveletek:
adatgyűjtés, adatfelvétel, adatrögzítés, rendszerezés, tárolás, helyesbítés, törlés,
felhasználás, lekérdezés, további felhasználás megakadályozása, ha van továbbítás,
akkor továbbítás, bármilyen művelet, amit az adatokkal végeznek
A személyes adatok tárolásának időtartama:
az adatok addig kerülnek tárolásra, amíg az adatkezelés célja fennáll, az
adatkezelés céljának megszűnésével az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek,
az adatok tárolása megszűnik a jelen tájékoztatóban foglalt egyéb esetekben is
A személyes adatok rendszeres felülvizsgálatának ideje:
kétévente az adott év december 31. napjáig, az első felülvizsgálat a 2020. évben
történik meg,
A személyes adatok tárolásának biztonsága, a jogosulatlan hozzáférés
megakadályozása, a jogosulatlan felhasználás megakadályozása, a véletlen
vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, jogosulatlan közlés
megakadályozása:
riasztó, kamera
A hozzájárulás visszavonása:

bármikor megtehető, írásban, az adatkezelőhöz címzetten, a következő címen postai
úton: GPA MAGYAR ÚTÉPÍTŐ KFT. 9700 Szombathely, Felsőőr utca 34., a
következő címen személyesen: 9700 Szombathely, Király utca 17., a következő
címen elektronikus úton: gpamagyarut@gmail.com
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett kezelt személyes adataihoz a hozzáférés biztosítása:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon a jelen
tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban foglalt
információkhoz hozzáférést kapjon.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. A díj
mértéke: 200,-Ft/oldal. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az
információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre
bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
Az érintett kezelt személyes adatainak helyesbítése:
Az érintett jogosult arra, hogy a jelen tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken
kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Az érintett kezelt személyes adatainak a törlése:
Az érintett jogosult arra, hogy a jelen tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken
kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
a)a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b)az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c)az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok
az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e)a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f)a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett kezelt személyes adataival kapcsolatos tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon a jelen tájékoztatóban foglalt elérhetőségeken személyes
adatainak a kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az
adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az
érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes
adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben
az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem
kezelhetők.

Az érintett kezelt személyes adatai kezelése korlátozásának joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a jelen tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken
kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:
a)az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
b)az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
c)az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
d)az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az érintett kezelt személyes adatai hordozhatóságának a joga:
Az érintett a jelen tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken jogosult arra, hogy
a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat

tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra,
hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők
közötti közvetlen továbbítását.
A közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból történő adatkezeléssel összefüggő tiltakozáshoz való
jog:
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a jelen tájékoztatóban
meghatározott elérhetőségeken a saját helyzetével kapcsolatos okokból
tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az
adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
Az adatvédelmi incidens érintettel történő közlése:
indokolatlan késedelem nélkül, az adatkezelő tudomásra jutásától számított 72 órán
belül, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az
érintett jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a
szükséges óvintézkedéseket, a tájékoztatásnak tartalmaznia kell annak leírását,
hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az érintett a természetes
személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a)az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok
tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a
titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel
nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b)az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas
kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c)a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony
tájékoztatását.

Az adatkezelő köteles arra, hogy az érintett bármely kérelmére indokolatlan
késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszoljon, és ha az adatkezelő
az érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell azt.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát,
ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével
a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha
az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei:
a munkáltató nem létesít munkaviszonyt a munkavállalóval
Jogorvoslati jog:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1530 Budapest, Pf.: 5., 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Szombathelyi Törvényszék (9700 Szombathely, Szily J. u. 7.)
Az adatkezelő nyilvántartást vezet az Európai Parlament és a Tanács 2016/679
rendeletének való megfelelés bizonyítása érdekében.
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben
legalább az alábbiak egyike teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az
egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget

élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek
személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
(A megfelelő jogalap aláhúzandó, lehetséges több jogalap is az adatkezeléshez.)
A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermek személyes adatainak
kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a
gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.
Mindezeket átolvasva és megértve, fentiek alapján a
kezeléséhez önkéntesen hozzájárulok.
Szombathely 2019. szeptember 18.

GPA MAGYAR ÚTÉPÍTŐ KFT.
Gorza-Palányi Andrea

A tájékoztató 1 példányát átvettem:

Szombathely, 2020. március 31.

személyes adataim

