ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES
ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN
BEVEZETÉS
A Sárvári Tankerületi Központ (továbbiakban: Tankerület, munkáltató), mint adatkezelő kötelezettséget
vállal arra, hogy tevékenységeivel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a
hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak,
így különösen Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 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 (továbbiakban: Rendelet), valamint a
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban:
Info tv.), illetve a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk) jogszabályoknak.
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot a tájékoztató bármikor megváltoztatására. Az esetleges
változásokról minden esetben értesíti az érintetteket.
1. FEJEZET
ALAPELVEK, ALAPFOGALMAK
A Tankerület elkötelezett az ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak
tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Tankerület, mint adatkezelő a
személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
1.1
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.
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő: Sárvári Tankerületi Központ.
Név: Sárvári Tankerületi Központ
Székhely: 9600 Sárvár, Dózsa György utca 14.
Adószám: 15835396-2-18
Képviselő: Rozmán László, tankerületi igazgató
Telefonszám: +36 795-205
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E-mail cím: sarvar@kk.gov.hu
1.2 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell
az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása.
1.3 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.
1.4 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.
1.5 Az adatkezelés elvei:
a) Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
b) Célhoz kötöttség
c) Adattakarékosság (releváns adatok)
d) Pontosság (és naprakész nyilvántartás)
e) Korlátozott tárolhatóság (csak a cél eléréshez szükséges ideig)
f) Integritás és bizalmas jelleg (adatbiztonság)
g) Elszámoltathatóság
1.6 A Sárvári Tankerületi Központ adatvédelmi tisztviselője:
Neve: Neulisztné dr. Czimber Katalin
Címe: 9600 Sárvár, Dózsa Gy. u. 14.
Telefonszáma: 95/795-235
E-mail címe: Katalin.czimber.neulisztne@kk.gov.hu

2. FEJEZET
SZERZŐDÉSKÖTÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

2.1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
2.1.1 A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési
kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét,
születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői
igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail
címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját
(vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az
adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
2.1.2 A személyes adatok címzettjei: a Sárvári Tankerületi Központ ügyfélkiszolgálással kapcsolatos
feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, jogi feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
2.1.3 A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

2

2.1.4 Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a
szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes
adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.
2.2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai
2.2.1 A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe,
online azonosítója.
2.2.3 A személyes adatok kezelésének célja: a S á r v á r i Tankerületi Központ jogi személy partnerével
kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás,
2.2.4 Jogalapja: az érintett hozzájárulása.
2.2.5 A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Sárvári Tankerületi Központ
ügyfélszolgálattal, könyveléssel, jogi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
2.2.6 A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői
minőségének fennállását követő 5 évig.
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