ADATVÉDELMI

TÁJÉKOZTATÓ

MINTA

Szerződéskötés előtt egyedi tájékoztatót kapnak partnereink a szerződés sajátosságainak
megfelelően kitöltve

Tárgy: adatvédelmi tájékoztató
Tisztelt Szerződő Partnerünk!
Alulírott Hubay Gábor, mint a CASTRUM FERREUM Kft. (9800 Vasvár, Alkotmány út 109.) ügyvezetője az
Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban
GDPR) alapján Önnek, mint természetes személy szerződő partnerünknek az alábbi tájékoztatást adom:
A GDPR rendelet 13. cikke alapján ezúton tájékoztatom Önt az általunk kezelt személyes adatairól, és azokkal
kapcsolatos jogairól:.
Az adatkezelő /képviselője/ megnevezése és
elérhetőségek:

név: CASTRUM FERREUM Kft.,
képviseli: Hubay Gábor ügyvezető,
e-mail: info@castrum-ferreum.hu.

Az adatvédelmi tisztviselő van-e, elérhetőségei:
van/nincs

-

Adatvédelmi munkatárs elérhetősége

info@castrum-ferreum.hu

Adatkezelési cél:

adás-vételi szerződés megkötése, teljesítése,
megszűnése, adó és számviteli jogszabályban
rögzített nyilvántartási, megőrzési kötelezettség
teljesítése, jogszabályban biztosított
igényérvényesítéshez kapcsolódó jogi
kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése.

A személyes adatok eredete, forrása:

szerződő partner adatszolgáltatása.

Személyes adat kategóriák:

név, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele,
születési
helye,
ideje,
bankszámlaszáma,
telefonszáma, e-mail címe.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére történik-e és hova:

nem.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §
alapján 8 év.

Személyes adatok címzettjei:

az
adatkezelő
azon
munkavállalói
és
közreműködői, akik a szerződés teljesítésében
közreműködnek, így a pénzügyi-, könyvelési-,
adózási, jogi tevékenységeket ellátó személyek és
adatfeldolgozók.

Jogos érdekű adatkezelés fennáll-e és mi a jogos
érdek megnevezése:

nem.

Adatkezelőként kötelességünk tájékoztatni Önt, mint érintett magánszemélyt, hogy bármikor kérhet közérthető,
tömör tájékoztatást az adatkezelésről, kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok vagy egyes
kategóriái kezelése ellen, illetve amennyiben az adatkezelés hozzájárulása alapján történik, úgy a korábban
megadott hozzájárulását visszavonhatja.

További jogosítványként Önnek érintettként jogi lehetősége van valamilyen panasza, bejelentése esetén a
magyar felügyeleti hatósághoz való forduláshoz.

A magyar felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: „NAIH”.
Elérhetőségek: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36 (1) 3911400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Minden érintett magánszemélynek joga van peres eljárást is kezdeményezni a Polgári Perrendtartásró szóló
2016. évi CXXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján, a konkrét igénytől függően.

Vasvár, 2018………………………..

………………………………………
CASTRUM FERREUM Kft.
adatkezelő
képviseli: Hubay Gábor ügyvezető

Az adatvédelmi tájékoztatót a mai napon átvettem, az abban és az adatkezelő Általános Munkáltatói Adatvédelmi
Szabályzatában foglaltakat megismertem és tudomásul veszem.
Kelt: ……………., 2018. …………………….

………………………………………(aláírás)
…………………(név)
Szerződő partner

