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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
 

BEVEZETÉS 

 

Az alábbiakban a SZÁM-ADÓ Kft adatkezelési tevékenységével kapcsolatban ad 

tájékoztatást. A tájékoztatást közzétételre kerül a Társaság honlapján, vagy az érintett személy 

részére kérésére meg kell küldeni.  

 

Adatkezelő megnevezése: 

 

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:  

Cégnév: SZÁM-ADÓ Épitőipari, Szervezési és Számitástechnik ai Szolgáltató Kft 

Székhely:6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér 1/A. 

Cégjegyzékszám: 06-09-000323 

Adószám: 10346341-2-06  

Képviselő: Tatár Sándor ügyvezető  

Telefonszám: 62/535-935 

Fax: 62/535-936 

E-mail cím: info@szamadokft.hu 

Honlap: www.szamadokft.hu 

(a továbbiakban: Társaság)  

 

Az adatkezelés célja: 

 

A Társaság üzleti tevékenysége nem személyes adatok gyűjtésén alapul, a személyes adatok 

kezelése elsősorban abból a célból történik, hogy a Társaság tevékenységi körébe tartozó 

szolgáltatásokat a jogszabályoknak megfelelően nyújtsa. 

 

A Társasággal kötött szerződések előkészítése, teljesítése: 

 

A kezelt adatok körét a konkrét szerződés sajátossága határozza meg. Jellemezően 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), (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák),  

Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését 

megelőzően az érintett kérésére történő szerződést előkészítő lépések megtételéhez szükséges. 

A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó 

munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A 

személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, illetve azon 

határidő, ameddig reálisan lehet számolni azzal, hogy a jogviszonnyal kapcsolatban bármely 

igénnyel lépnek fel. Kivételt képeznek a számviteli jogszabályok szerinti bizonylatok, melyek 

őrzési idejét a jogszabály 8 évben határozza meg. Amennyiben jogszabály ettől hosszabb 

határidőt állapít meg ez az időtartam a megőrzési idő.  

 

Üzletfejlesztési célú adatkezelés: 
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A Társaság potenciális üzleti partnereinek az adatait kezeli későbbi kapcsolatfelvétel céljából, 

névjegykártya átadásával, vagy más kifejezett hozzájárulás megadásával. Ha üzleti kapcsolat 

nem jön létre az adatokat az érintett kifejezett hozzájárulással kezelheti. Ezt követően az 

érintettnek bármikor joga van kérni az adatok haladéktalan törlését, a jelen tájékozatóban 

megadott e-mail címen vagy postai úton levélben. 

 

Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok  
 

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja 

neve, lakcím, képesítési, önéletrajzi adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, és a 

jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés. A személyes adatok kezelésének célja: 

jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az adatkezelés 

jogalapja: az érintett hozzájárulása. A személyes adatokat: a Társaságnál munkáltatói jogok 

gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók, munkavállaló 

irányítói ismerhetik meg.  

A személyes adatok tárolásának időtartama a jelentkezés, pályázat elbírálásáig. Ezt követően 

az érintet személy hozzájárulásával, a hozzájárulásban meghatározott ideig. A ki nem 

választott jelentkezők személyes adatait haladéktalanul törli. 

 

Munkavállalók adatainak a kezelése: 

A munkavállalók külön részletes tájékoztatást kaptak személyes adataik kezeléséről. 

 

Kinek továbbíthatja a Társaság a személyes adatokat: 

 

A társaság részére könyvviteli, könyvvezetési, adózási szolgáltatás nyújtó könyvelőiroda 

részére, , az adatfeldolgozó a jogszabályok betartásával jár el.   

 

Bizonyos esetben a Társaságnak jogi szolgáltatást nyújtó Ügyvédi Iroda részére is továbbíthat 

a Társaság személyes adatokat, például szerződés előkészítése, vitás jogi kérdések esetén. Az 

ügyvédi iroda , a megbízott ügyvéd a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a 2017. évi 

LXXVIII. törvény.nek megfelelően kezeli az átadott adatokat. 

 

Ha egyéb jogszabályban nem szabályozott esetben harmadik személy részére adattovábbítás 

szükségessége merül fel, a továbbításra az érintet hozzájárulása alapján történhet, az 

adattovábbítás jogalapja és címzettjéről való előzetes tájékoztatás mellett. 

 

Adatbiztonság a Társaságnál: 

 

A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok 

biztonsága érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani 

azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Info tv., érvényre juttatásához 

szükségesek.  A társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy 

jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra 

hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. 

 

Amennyiben az intézkedések ellenére adatvédelmi incidens következne be a Társaság 

rendelkezik adatvédelmi szabályzattal, mely az adatkezeléssel kapcsolatos részletes 

szabályokat tartalmazza, meghatározza az ilyen incidensek kivizsgálásának a rendjét. , 

dokumentálását, és a szükséges értesítéseket.  
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Ha kérdése , panasza van a személyes adatai kezelésével kapcsolatban: 

Forduljon személyesen vagy postai úton a Társasághoz: 

 

SZÁM-ADÓ Épitőipari, Szervezési és Számitástechnikai Szolgáltató Kft 

6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér 1/A 

 

Elektronikusan: info@szamadokft.hu e-mail címen  

 

Személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése esetén a természetes személynek 

joga van a hatósághoz fordulni. 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefonszám: +36 (1) 391-1400 

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 

.Fogalom meghatározások 

1.„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; 

2.„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; 

3.„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából; 

4..„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 

decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely 

meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

5.„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; 

6.„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

7.„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik 

fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a 

tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek 

címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az 

adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

mailto:info@szamadokft.hu
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8.„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; 

9..„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; 

10.„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. 

 

Az érintett személyek jogai: 
előzetes tájékozódáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az 

adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon 

 

érintett hozzáférési joga 

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 Rendeletben meghatározott kapcsolódó 

információkhoz hozzáférést kapjon.   

 
helyesbítéshez való jog 

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.  

 
törléshez való jog  

1.Az érintett jogosult arra, hogy 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 a Rendeltben 

meghatározott indokok valamelyike fennáll.  
 

adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a 

rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.  

. 

személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 

kapcsolódó értesítési kötelezettség 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az 

Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 
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adathordozhatósághoz való jog : 

A Rendeletben írt feltételekkel 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.  

 
A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen. 
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 

kapcsolódna. 

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

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. 

 
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az 

érintettet az adatvédelmi incidensről. 

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való 

jog) 

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a 

szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti 

tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése 

megsérti az adatvédelmi rendeletet.   

 

 

 


