ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Selectrade Cégcsoport adatkezelési
tájékoztató
I.

FEJEZET: ALAPOK

Az adatkezelő neve, elérhetősége. 2
Fogalmak. 2
A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama. 3
A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága. 5
Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó. 5
A remarketing, konverziós és követő-kódokkal kapcsolatos tájékoztatás. 6
Sütik – cookie-k. 6
Google Analytics. 7
Google Remarketing. 7
Google AdWords konverziókövetés. 7
Facebook Remarketing. 7
A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés. 8
A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés. 8
A kapcsolatfelvétellel és ajánlatkéréssel együtt járó adatkezelés. 8
Direkt marketing cél 9
További adatkezelések. 9
Eljárási szabályok. 10
Elérhetőségek és jogorvoslati lehetőségek. 10
Bírósági jogérvényesítés. 10
Kártérítés és sérelemdíj 11
A tájékoztató elkészítése során figyelembe vett jogszabályok 11

Oldal:

1

II. Fejezet: A kezelt adatok köre

1106 Bp. Fehér út 10. 36/a ép.

+36 1 264 3333

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I.

Fejezet: ALAPOK

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.
Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható,
az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a
változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Az adatkezelő neve, elérhetősége:
selectrade.hu; fmvszolgaltato.hu domainek tekintetében:
A FMV Szolgáltató Kft (1106 Budapest, Fehér út 10. 36/a ép. www.fmvszolgaltato.hu,
titkarsag@selectrade.hu, tel: +36 1 264 3333, adószám: 12945441-2-42; cégjegyzékszám: 01-09711334 , az adatkezelésért felelős személy: Balázs Csaba, beosztása: controlling , telefonszáma:
+36 1 264 3333 , e-mail címe: balazs.csaba @selectrade.hu, a továbbiakban FMV Szolgáltató Kft
. szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi
közlemény tartalmát.
E tájékoztató célja, hogy rögzítse a FMV Szolgáltató Kft által alkalmazott adatvédelmi és
adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
Az FMV Szolgáltató Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos
minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban
meghatározott elvárásoknak.
A FMV Szolgáltató Kft elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében,
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A
FMV Szolgáltató Kft a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A FMV Szolgáltató Kft weboldalainak látogatottságának méréséhez és látogatóinak
viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google
Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing
programokat használhatja.
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Fogalmak
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható;
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„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy
a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az
őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és
időtartama

1. az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
2. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
3. ha a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg: az érintett személyes adatok
kategóriái;
4. adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen.
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A FMV Szolgáltató Kft. adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi
kötelezettségen alapulnak. Amikor az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől
gyűjtjük, a FMV Szolgáltató Kft. a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett
rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
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Az említett információk mellett az érintettet a következő kiegészítő információkról is
tájékoztatjuk:
1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól;
2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett
adathordozhatósághoz való jogáról;
3. az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban
történő visszavonásához van joga az érintettnek, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a
személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat
az adatszolgáltatás elmaradása.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.
Az érintett jogosult arra, hogy 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 jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése
esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
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1. 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;
2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
4. 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 adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
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lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy 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 adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az
adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.
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 jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens a FMV Szolgáltató Kft. rendszerén belül
valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve,
az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés
biztonsága
A FMV Szolgáltató Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén,
valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.
A FMV Szolgáltató Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
1.
2.
3.
4.

csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
hitelessége és hitelesítése biztosított;
változatlansága igazolható;
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
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A FMV Szolgáltató Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A FMV Szolgáltató Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési
és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az
adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek,
protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel
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szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ
felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a FMV Szolgáltató Kft.
megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó
A FMV Szolgáltató Kft. üzleti tevékenységének ellátása során olyan közreműködőket vesz
igénybe, amelyeknek adatfeldolgozás céljából személyes adatokat ad át. Ilyen például a termékek
kiszállítására igénybe vett szállítmányozó vagy alvállalkozó. A FMV Szolgáltató Kft. biztosítja,
hogy az adatátadás csak olyan mértékben (olyan adatokkal, olyan időtartamban) történik, ami az
érintett szerződés, megállapodás, megrendelés kötelezettségeinek teljesítése érdekében feltétlenül
szükséges.
Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az
elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A FMV Szolgáltató Kft. fenntartja a jogot adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről
legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.
A FMV Szolgáltató Kft. által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink
jogosultak megismerni, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből
(pl. adósságbehajtás), jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez a Felhasználó előzetesen
kifejezett beleegyezését adta.

A remarketing, konverziós és követő-kódokkal kapcsolatos
tájékoztatás
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Sütik – cookie-k
A FMV Szolgáltató Kft. weboldalain tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy
karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldhet a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek)
révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak
látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal
meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen
cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a FMV Szolgáltató
Kft . webhelyén. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookiek/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások
> Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a
számítógépén.
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Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat
az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt. Ez a
kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js),
hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik
telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.
Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó
oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról
további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal, illetve jelen Szabályzat tartalmában
bármikor változtatásokat eszközöljön. Az aktuális Szabályzatról a Felhasználó a Weboldal
„Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat” része alatt tájékozódhat folyamatosan.
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja
az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Minden a főoldalba és minden aloldalba követő kódok kerülhetnek beültetésre:
1.
2.
3.
4.
5.

Google analytics kód
Google adwords remarketing kód
Google adwords konverzió követő kód
Facebook remarketing kód
Facebook konverzió követő kód

A honlapunkra érkező látogatók IP-címét a Google és a Facebook rögzíti, és a látogatást követő
30 napban hirdetéseket kínál fel Google display hálózaton, Facebook üzenő falon.
A jogszabályi háttér és jogalap: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az
Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Ön a honlap használatával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett kódok az Ön számítógépén
tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A kódok főszabály szerint 30 napig
tárolódnak, Ön ugyanakkor a böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a
kódokkal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a
kódok használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden
szolgáltatását.
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Google Analytics
Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja,
többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával az Adatkezelő
főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi
időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a
látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a
Weboldalon és hova lépett be.
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Google Remarketing
Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott
adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni
a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később
szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a
Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit
külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és
külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és
harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a
felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a
hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Google AdWords konverziókövetés
A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords
hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi,
amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

Facebook Remarketing
Az Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának
növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső
szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A
remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem
tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt.
6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb
ajánlatokról, akciókról, eseményekről.
A kezelt adatok köre: Az adatkezeléshez név, e-mail, telefonszám és szakterület megadása
szükséges.
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Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.
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A
személyre
szabott
információk
megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

küldésével

és

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt.
6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja az, hogy az Ön igényeihez és preferenciáihoz
legjobban igazodó, személyre szabott ajánlatokat juttassunk el az Ön számára.
A kezelt adatok köre: Az adatkezeléshez során cookie-k és kódok segítségével az Adatkezelő
rögzíti, hogy milyen termékeket keresett fel korábban.
Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.

A kapcsolatfelvétellel
adatkezelés

és

ajánlatkéréssel

együtt

járó

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban
az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja az, hogy a feltett kérdésére válaszolni tudjunk és
a lehető legjobb ajánlatot /árajánlatot/ tudjuk összeállítani az Ön számára.
A kezelt adatok köre: A kapcsolatfelvételkor név, cégnév, cím, e-mail cím, telefonszám, megadása
szükséges.
Az adatkezelés időtartama: A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat visszavonásig
tároljuk, de bármikor lehetősége van azok törlését kérni.

Direkt marketing cél
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Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban
az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy
1. a szolgáltatást igénybevevő ügyféllel szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon
alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse. Az ügyfelek vagy az olvasók
tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a megfelelő, színvonalú kiszolgálást (a továbbiakban:
Felhasználó vagy Érintett);
2. Az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing)
végezzen;
3. Az érintettek Adatkezelőnél már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi
kapcsolatfelvételek alkalmával.
1106 Bp. Fehér út 10. 36/a ép.

+36 1 264 3333

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A kezelt adatok köre: A FMV Szolgáltató Kft. weboldalai szolgáltatásainak egyes részeinek
eléréséhez regisztráció szükséges. A regisztráció során a weboldalak az alábbi személyes adatokat
kéri megadni: név, email, telefonszám és szakterületi meghatározás. Az Adatkezelő a
felhasználónak az általa megadott adatait: név, email, telefonszám és szakterületi meghatározás
elérhetőségeit kezeli.
Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása
alatt kezeli 5 évig. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok az
érintett kérésére törlésre vagy módosításra kerülnek.

További adatkezelések
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt
az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az
adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit
az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3)
bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot,
milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő
tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.
Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett
egyoldalúan módosítsa.
Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért
kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben
felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett
megkereshetik az FMV Szolgáltató Kft-t.

Eljárási szabályok
A személyes adatokról az információ adásra, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő
rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül
írásban közli az elutasítás indokait.

Elérhetőségek és jogorvoslati lehetőségek
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Levélcím: 1106 Budapest, Fehér út 10. 36/a. ép.
Amennyiben kérdése vagy észrevétele lenne, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:
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Telefon: +36 1 264-3333
Hétfő – Péntek: 09:00 – 17:00
Adatvédelmi felelős munkatárs:
név: Balázs Csaba
e-mail: balazs.csaba@serlectrade.hu
telefon: +36 1 273 3405
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi
rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés
megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati
eljárását kezdeményezheti. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím:
1530 Budapest, Pf.: 5, Telefon: 06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, http://www.naih.hu .

Bírósági jogérvényesítés
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett
pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által
kért adat kiadására kötelezi.
Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát
az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is
törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő –
nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai
megkövetelik.
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Kártérítés és sérelemdíj
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az
adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő
köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó
sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj
megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi
jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult
vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásából származott.
1106 Bp. Fehér út 10. 36/a ép.
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A tájékoztató elkészítése során figyelembe vett jogszabályok
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a
továbbiakban:
Infotv.)
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól
(különösen
a
6.§-a)
–
2005.
évi
XC.
törvény
az
elektronikus
információszabadságról
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó
EASA/IAB-ajánlásról
– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás
adatvédelmi követelményeiről
Jelen Adatkezelési tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

II. Fejezet : A kezelt adatok köre:
1. Adatkezelési irányelvünk
A Társaság vezetője, adatkezelője és a vezető munkatársai elkötelezettek az adatvédelmi
szabályzat betartásáért s folyamatos fejlesztéséért.

2. Adatkezelés célja
2.1 Szolgáltatás(ok) nyújtása a természetes személyek
számára és ennek keretében:
•
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•
•
•
•

A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való
megkülönböztetése
Kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása
Személyes kapcsolattartás és kapcsolódó dokumentumai
Árajánlat kiadás, szerződéskötés
Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés

Adatkezelés jogalapja: Szerződés
Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a
Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.
1106 Bp. Fehér út 10. 36/a ép.
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A kezelt adatok köre:
•
•
•
•

Név
Állandó lakcím
Email cím
Telefonszám

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: Szerződés lejárata + 4. év utolsó naptári napja

2.2 Szolgáltatás(ok) nyújtása a jogi személyek számára és
ennek keretében:
•
•
•
•
•

A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való
megkülönböztetése
Kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása
Személyes kapcsolattartás és kapcsolódó dokumentumai
Árajánlat kiadás, szerződéskötés
Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek- Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a
kapcsolattartó adatait nyilvántartani.
A kezelt adatok köre:
•
•
•
•

Cég név
Email cím
Telefonszám
Egyedi azonosító

2.3 Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a
kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása.
Adatkezelés jogalapja: Törvényi megfelelés (Pénzügyi számviteli törvény megfelelés)
Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a
Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.
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A kezelt adatok köre:
•
•
•

Név
Állandó lakcím
Email cím (Számla távoli nyomtatása vagy e-számla engedélyezése esetén)
1106 Bp. Fehér út 10. 36/a ép.
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•
•

Személyi igazolvány száma/adószáma
Egyedi azonosító

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.4 Üzemeltetési feladatok ellátása és kapcsolódó
karbantartási szolgáltatás
A javítás és karbantartás kezeléssel kapcsolatos adatkezelés.
Adatkezelés jogalapja: Törvényi
A kezelt adatok köre:
•
•
•
•
•

Név
Cím
Email cím
Telefonszám
Egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: törvényi által meghatározott

2.5 Szerződések kezelése, iktatása
Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések kezelése, iktatása, az adatkezelő
tevékenységéhez kapcsolódó szerződések iktatása, a szerződés létrejöttekor a szerződő fél
kapcsolattartói adatainak kezelése és ezek napra készen tartása, a szerződő fél
meghatalmazottjainak adatai, és ezek napra készen tartása.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait
nyilvántartani.
Adatok forrása: A szerződött jogi személy előzetes közlése alapján vagy az Érintett szerződés
teljesítése során történő közlése alapján.
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A kezelt adatok köre:
•
•
•
•
•

Név
Telefonszám
E-mail
Beosztás
Aláírás
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Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig, legkésőbb a szerződés megszűnését követő 4. év
utolsó naptári napja

2.6 Munkavállalók, foglalkoztatottak adatainak kezelése,
iktatása
A bérügyi részleg tevékenységéhez kapcsolódó munkaszerződések kezelése, iktatása a
munkaszerződés létrejöttekor, megszűnésekor a szerződő fél adatainak kezelése és ezek napra
készen tartása.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek –
Adatok forrása: A szerződött személy előzetes közlése alapján
A kezelt adatok köre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Név,születési hely és idő, anyja neve, TAJ és ADÓ azonosító
szükség esetén személyi azonosító igazolvány, vezetői engedély és lakcímkártya,forgalmi
engedély másolata,TB és járulék adat
az állás betöltéséhez szükséges bizonyítványok másolata
bankszámlaszám a fizetés utalásához
Telefonszám
E-mail
Beosztás
Aláírás
plusz a törvényi előírás szerinti adatok

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig, legkésőbb a munkaszerződés megszűnését követő
8. év utolsó naptári napja. Ez alól kivételt képez a jogszabályban meghatározott egyedi határidő.
Álláspályázat lezárását követő 120 nap elteltével a pályázó adatai törlésre kerülnek, amennyiben
nem kerül felvételre

2.7 Elektronikus video megfigyelő rendszer üzemeltetése az
alábbiak védelmére:
Kamera rendszer üzemeltetése a szervezet kereskedelmi telephelyein.

•

Az Adatkezelő telephelyének biztonsági megóvása
Az Adatkezelő vagyoni javainak megóvása
Az Adatkezelő munkavállalóinak és látogatóinak testi épségének és vagyoni javainak
megóvása
Az esetlegesen előforduló balesetek, bűncselekmények körülményeinek kivizsgálása
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•
•
•
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Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása mely jelen esetben cselekedetben nyilvánul meg,
azaz a kamerás megfigyelésre történő felhívás ellenére az Adatkezelő területre belép.
A tevekénységet az Adatkezelő a 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi,
valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény (Szvtv.) rendelkezéseinek
betartásával összhangban végzi.
A kezelt adatok köre:
•
•
•

A természetes személy képe, mozgóképfelvétele (továbbiakban együtt felvétel)
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Amennyiben az érintett
nem lép be a megfigyelt helységben nem tudja igény bevenni Adatkezelő szolgáltatásait.
Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelő az elektronikus video megfigyelő
rendszerben tárolt felvételeket a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység
szabályairól
szóló
2005.
évi
CXXXIII.
törvény
törvény(Szvtv.) rendelkezéseiben meghatározott ideig tárolja.

Az elektronikus megfigyelő rendszer által felvett felvételek tekintetébent az Adatkezelő az alábbi
megőrzési időket alkalmazza:
•
•

általános esetben 3 nap
Az adatkezelő vagyontárgyainak sérelme vagy sérelmének gyanúja esetén a felvételek
felhasználása esetén a cél eléréséhez szükséges legrövidebb időtartamig

A tárolási időtartam leteltét követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek.

2.8 GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés
Adatok kezelése, adatátadási nyilvántartás, adatvédelmi
incidensek, Érintetti igények kérdések
Adatkezelés jogalapja: Törvényi kötelezettség
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•
•
•
•
•

Név
Adatvédelmi azonosító
Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma
Érintetti kérelem eredménye
Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye

3. Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása érintettek
számára
Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing
célú megkeresés, ügyfél elégedettségi mérés, meghívás marketing rendezvényre, konferenciára
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Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés
A kezelt adatok köre: e-mail, név
Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi
adatokat. Az adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érintettet, hogy 2-es pontban rögzített
tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és
közvetlen üzletszerzés céljára használja.
Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

4. Érintettek köre
Az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek vagy jogi személyek nevében
eljáró természetes személyek, és az adatkezelővel szerződésben álló partnerek kapcsolattartói.

5. Kötelezően megadandó adatok köre
Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező
külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat
megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó
adatmezőket.

6. Adatmegadás elmaradásának következménye
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: az adatkezelési cél meghiúsulása.

9. Az adatok megismerésére jogosultak köre
A megismert adatokat az adatkezelő a harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az
adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az Adatvédelmi
Felelős, a Biztonsági vezető, az IT üzemeltető és az ügyvezető igazgató férhet hozzá. Az Érintett,
kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez a fent említett valamely személy
jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben a Adatvédelmi felelősnél írásban kell
kérelmeznie.
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A felvételeket az adatkezelő a Vagyonvédelmi szolgáltató kivételével harmadik félnek nem adja
át. A felvételeket csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.
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Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1évig
tárol.

9.1 Az elektronikus megfigyelő
korlátozására jogosultak

rendszer

képeinek

Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan esetekben
valósítható meg, ha az Adatkezelő olyan eseményt észlelt, amely valószínűsíthetően veszélyezteti
az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt.
Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható. A
Érintettnek az Adatvédelmi felelősnél írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve annak célját
és a várható időtartamát.
Az Adatkezelő zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készít, melyet az Adatkezelő 1
évig tárol.

10. Harmadik féltől kapott adatok kezelése
Amennyiben a Felhasználó/Ügyfél nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem
egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Ügyfél kizárólagos felelőssége, hogy az
adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő
tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja
a Felhasználó/Ügyfél figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az
Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó
kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Ügyfélre tovább háríthatja.

11.1 A tájékoztatás költsége
A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen
biztosítja.
Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek
ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.
•
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•
•

Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített
költsége, mint óradíj.
A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi
áron és postázási költsége.

11.2 Tájékoztatás megtagadása
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Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az
Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az
adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.
Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a
kérelem alapján történő intézkedést, ha
•

egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a kérelemmel.

12. Adatok nyilvánosságra hozatala
Az adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozza nyilvánosságra.

13. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági Térség
államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

14. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
Az adatokat az Adatkezelő zárt rendszerben kezeli.
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az
Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:
•
•

•

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz
az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen
megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy
feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas
kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az
Érintettet.
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•

az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat
elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely
minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő
adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és
védelméről.
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Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok
megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik
személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.
Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett
adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.
A Társaság Weboldalának üzemeltetője : Pásztor Attila pasztor.attila@selectrade.hu
Az e-mail rendszerszolgáltató neve:

15. Társasági adatok kezelése
Az adatokat az Ügyvezetés zárt rendszerben kezeli, s ezzel kapcsolatos bármilyen jellegű
tájékoztatásra csak az ügyvezető igazgató egy személyben jogosult.

16. Társaság adatainak kezelése harmadik félnél
A jogszabályokon alapuló hivatalos intézmények adatkezelésein kívül a Társaság bármilyen
jellegű adatainak kezelésére, megjelenítésére, reklám célból való közlésére csak a Társaság
ügyvezető igazgatójának előzetes írásos engedélye alapján jogosult harmadik fél .

17. Titoktartási Nyilatkozat
A Társaság munkavállalói, alkalmazottjai a munkaszerződés aláírásával egyetemben titoktartási
nyilatkozat is aláírnak. Erre előzetes tájékoztatást kapnak az állásfelvételi megbeszélésen.

Köszönjük, hogy megtekintette az adatkezelésünkre vonatkozó tájékoztatásunkat, kérjük,
hogy ha bármi észrevétele van, azt jelezze felénk a megadott elérhetőségek egyikén.

Jóváhagyta: Dr. Csizmadia Gábor ügyvezető
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Budapest, 2018. május 24.
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