1. számú melléklet
ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁS
1. Adatkezelő neve és elérhetősége

Adatkezelő megnevezése:
Adatkezelő székhelye:
Adószám:
Statisztikai számjel:

Sótesó 21 Korlátolt Felelősségű Társaság
2120 Dunakeszi, Szt. László utca 5/D.
27191686-1-13
27191686-9604-113-13

2. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
Figyelemmel a GDPR 37. cikk (1) bekezdésére, az adatkezelő nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.
3. Az adatkezelés célja
A Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezel. A Adatkezelő az adatkezelés minden szakaszában megfelel a konkrét és
releváns adatkezelési célnak. A személyes adatok felvétele és kezelése minden esetben tisztességesen
és törvényesen történik meg. A Adatkezelő minden esetben törekszik arra, hogy csak és kizárólag
olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen és az adatkezelési cél eléréséhez alkalmas. A személyes adat csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az adatkezelés céljai:
-

az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás,
a Adatkezelőt érintő jogok gyakorlása, a Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése,
az érintettek jogainak teljes körű védelme.

4. Az érintettek, valamint a kezelt adatok köre
I.

Személyes adatok kezelése

1. Ügyfelekkel történő kapcsolattartás
Az adatkezelés célja:
Az Adatkezelő honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy leendő partnerei közvetlen kapcsolatot
teremthessenek az Adatkezelő kapcsolattartásra kijelölt munkatársával. Az ügyfélkapcsolati pont
használatához a honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges.
A kezelt adatok köre:
-

az érintett neve,
az érintett lakcíme és postacíme,
az érintett telefonszáma,
az érintett elektronikus elérhetősége

Az adatkezelés jogalapja:
A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.
Az adatkezelés időtartama:
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Az üzleti partner hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a személyes adatok átadásától
számított 5 évig.
2. Belső nyilvántartás az adatkezelő által történő adattovábbításról
Az adatkezelő az Infotv. 25/E. § alapján az adattovábbítási folyamatról adatkezelési és adattovábbítási
nyilvántartást vezet.
Az adattovábbítási nyilvántartást az adatkezelési és adatvédelmi szabályzat 3. számú melléklete
képezi.
3. Az adatkezelővel egyéb jogviszonyban álló személyes és szervezetek képviselőinek
személyes adatai
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelő egyéb jogviszonyban álló személyekkel, illetve szervezetek képviselőivel kapcsolatos
adatkezelés célja az adatkezelő tevékenységének elősegítése.
A kezelt adatok köre:
- az érintett viselt neve,
- lakcíme vagy annak a szervezetnek székhelye, akinek képviseletében eljár,
- telefonszáma,
- elektronikus elérhetősége,
- a létesítendő vagy létesített jogviszony kezdete és vége.
Az adatkezelés jogalapja:
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a személyek önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama:
A létesített jogviszony megszűnésétől számított 5 év.
5. Profilalkotás ténye
A Adatkezelő nem alkalmaz profilalkotást.
6. Az adatkezelési műveletek jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a személyek önkéntes hozzájárulása.
7. A kezelt személyes adatok törlésének időpontja
Az érintett önkéntes hozzájárulása során a Adatkezelő részére bocsátott személyes adatok törlésére a
Adatkezelő az érintettel fennálló jogügylet teljesedésétől számított 5 éven belül kerül sor.
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