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1 A tájékoztató célja
A tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az
adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az
adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes
személyek magánszférájának tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi
feldolgozása, illetőleg kezelése során.

1.1 A tájékoztató hatálya
A tájékoztató hatálya kiterjed
a) a társaság valamennyi munkavállalójára, valamint az eseti jelleggel munkavégzésre igénybe
vett dolgozókra,
b) az adatfeldolgozóra, valamint
c) a fentieken felül mindazon személyekre, akik a társasággal bármilyen szerződéses
jogviszonyban áll.
A tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed
a) a társaságnál keletkezett valamennyi adatra
b) az informatikai rendszerben kezelt vagy feldolgozott adatra
c) az adatkezelés eredményeképpen létrejött adatra,
d) a társaságnál alkalmazott valamennyi hardver- és szoftvereszközre, valamint
e) a társaság tevékenységével kapcsolatos, működése során keletkező közérdekű adatra, vagy
közérdekből nyilvános adatra.

2 Fogalmi meghatározások
a) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt
b)

c)

d)
e)
f)
g)

az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet, így
különösen a gyűjtése, felvétele, rögzítése,rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, zárolása, törlése, megsemmisítése, valamint az adat
további felhasználásának megakadályozása.
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret - , valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés.
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adat – teljes körű vagy egy műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai műveltet az adaton végzik.
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szerződés alapján –
beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi.
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy.

3 Az adatkezelő megnevezése
•
•

Szervezet neve: LEMON Bt.
Székhely: 2049 Diósd, Szidónia utca 5.
2

•
•
•
•

Cégjegyzékszám: 13 06 069321
Adószám: 29054565213
E-mail cím: hello@premiumautomoso.hu
Weboldal: www.premiumautomoso.hu

A 2011.évi CXII tv. 65§ /3/ pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az
adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban vagy
ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

4 A kezelt személyes adatok köre
4.1 Szerződésekhez kapcsolódó adatkezelés
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. A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés
megszűnését követő 5 év.
Az érintettel 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.
Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai
A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe,
online azonosítója.
A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése,
üzleti kapcsolattartás, jogalapja: szerződés teljesítése.
A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői
minőségének fennállását követő 8 évig.
Az adatkezelési nyilatkozatot jelen Szabályzat 9. számú melléklete tartalmazza. Ezen nyilatkozat a
szerződés melléklete. A nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni.

4.2 A honlapon történő adatkezelés
A weboldal bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat is biztosit.
Bizonyos tartalmi szolgáltatás azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető. A
regisztráció ingyenes.
A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat
•
•

ügyfél neve
e-mail címe
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•
•
•

telefonszáma
ügyfél által megadott jelszó
rendszám

A premiumautomoso.hu adatbázisa az Ügyfél adatait a regisztrációval nyújtott ingyenes szolgáltatások
teljesítése érdekében tárolja, azokat az adatkezelő továbbadni – sem reklámfelhasználás , sem egyéb
célra – nem jogosult.
Az ügyfél személyes adatainak kezelése során a társaság betartja GDPR törvény előírásait. Az ügyfél
mindenkor jogosult az adatkezelést leállítani.

4.3 Kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetése
Az adatkezelés célja: a társaság, mint adatkezelő a balesetek megelőzése, a testi épség védelme
érdekében, valamint az esetleges szabálysértések, vagyon elleni bűncselekmények megelőzése céljából
székhelyén elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet.
A társaság nem üzemeltet elektronikus megfigyelőrendszert a munkavállalók megfigyelése céljából és
nem célja a munkavállaló munkahelyi viselkedésének befolyásolása. Igy nem található kamerarendszer
az öltözőben, illemhelyen, közterületen. Az üzemeltetett kamerarendszer hangot nem rögzít. A kamerák
nyilvános pozícióval rendelkeznek a vállalkozás székhelyén.
A kezelt adatok köre: A társaság területére belépő személyek kamerarendszeren látszódó arcképmása és
egyéb a megfigyelőrendszer által rögzített felvételekből levonható következtetés.
Az adatkezelés jogalapja Ügyfelek esetében az érintett személy önkéntes hozzájárulása a területre
történő belépéssel. Munkavállalók esetében a személy és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv. rendelkezései, valamint a MT 2012. I. tv.
rendelkezése.
Az adatkezelés időtartama: a személy és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv. rendelkezései alapján 3 nap.
Felhasználás során 3 napon túli mentés akkor történhet, ha azt hatóság a bizonyítási eljárás során
elrendeli, ha az érintett személy jogos érdekének bizonyításával kéri, hogy az adatkezelő a rá vonatkozó
adatokat mentse. A beérkezett kérelem jogosságát a társaság elbírálja, a kérelem jogossága esetén
gondoskodik a felvétel kimentéséről és a törvényi előírások szerinti zárolásáról.
Hatósági megkeresés esetén a társaság a mentett felvételt haladéktalanul átadja az igénylő szervezetnek.
Amennyiben a zárolt felvétellel kapcsolatban megkeresés nem történik, a felvételt 30 nap elteltével a
társaság megsemmisíti.

4.4 Munkaviszony létesítésével kapcsolatos adatkezelések
Az adatkezelés célja: a munkaviszony létesítése, illetve fenntartása. A munkára való jelentkezés során
a munkavállaló személyes adatkezeléséről tájékoztatást kap.
A társaság munkavállalóiról bér- és munkaügyi nyilvántartást vezet, melyet a bérszámfejtésre,
társadalombiztosítási és statisztikai adatszolgáltatásra, valamint adómegállapítással kapcsolatosan
használja fel.
Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása a mellékletben szereplő tájékoztatás
aláírásával, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv., valamint az 1995. évi CXVII tv.
4

Az adatkezelés időtartama: kizárólag a munkavállaló foglalkoztatásáig, ill. ha az adatkezelési tv. az ide
vonatkozó törvények előírásai szerint.
A társaság a munkaviszony létesítésével kapcsolatban a következő személyes adatokat kezeli
•
•
•
•
•
•
•
•
•

munkavállaló neve
születési neve
születési hely, idő
anyja neve
lakhelye
adóazonosító jele
TAJ száma
bankszámla száma
iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata . munka alkalmassági igazolás

4.5 Egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos adatkezelés
Az egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos adatot a társaság kizárólag a cél eléréshez szükséges
mértékben kezel. A társaság az egészségügyi alkalmasság eldöntése céljából egészségügyi
szolgáltatóval szerződött, ezért a munkavállaló részletes egészségügyi adatait nem, csak az alkalmasság
meglétét igazoló dokumentumot kezel.

4.6 Munkára alkalmas állapot vizsgálata
Adatkezelés célja: a társaság által kijelölt munkaterületen a munkavállaló csak biztonságos
munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemmel kapcsolatos utasítások és előírások
betartásával tartózkodhat és végezhet munkát. A munkavállaló köteles a munkatársaival együttműködni
és munkáját úgy végezni, hogy mások vagy saját testi épségét ne veszélyeztesse.

4.7 Önéletrajzok kezelése
Adatkezelés célja a társaság lehetőséget biztosit arra, hogy hirdetés, reklám stb. során az aktuális
állásajánlatokról értesülők elektronikus, levélpostai vagy személyes úton is beadhassa jelentkezését. Az
adatkezelés célja a munkavállalói létszám optimalizálása céljából.
Adatkezelés jogalapja Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.
évi CXII tv. 5 és 6. §-a
Adatkezelés időtartama: A jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az önéletrajz
beérkezésétől számított 1 évig. Jelentkező az önéletrajz tárolásához adott hozzájárulását bármikor
visszavonhatja.

5 Adatfeldolgozó igénybevétele
A társaság rendszerüzemeltetési feladatok ellátása céljából továbbít adatokat adatfeldolgozó
vállalkozásoknak. Az adatfeldolgozás megkezdése dolgozói adatok esetében a dolgozói adatkezelésről
szóló nyilatkozat aláírása után történik. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az adatkezelő
hozzájárulása nélkül nem hozhat az adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem
végezhet, feladatait kizárólag az adatkezelő utasítása alapján láthatja el. Adatfeldolgozó köteles a
társaság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában megfogalmazott szabályok alapján a
feldolgozandó adatok fizikális és szoftveres védelméről gondoskodni.
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A társaság tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozó vállalkozásokat veszi igénybe:
•
•
•

vagyonvédelmi tevékenység
foglalkoztatás egészségügy
bérszámfejtés, bevallások, statisztikák készítése, továbbítása

6 Az adatkezeléssel érintett személy adatbiztonságára vonatkozó
jogosultsága, jogorvoslati lehetőségei
6.1 Adatvédelmi incidens kezelése
A társaság tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában
fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni kárt okozhat természetes személyeknek. Az adatvédelmi incidensek
kezelése érdekében adatvédelmi incidens naplót vezet, melybe az adatvédelmi incidens körülményeit az
incidens jelentését követő maximum 72 órán belül jegyzőkönyvezi

6.2 Általános jogorvoslati lehetőségek
Az érintett személy személyesen kaphat tájékoztatást adati kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai
helyesbítését, törlését vagy zárolását. Amennyiben az adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő
személyes adat került nyilvántartásba vételre, az adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak
megfelelő személyes adat áll rendelkezésre.
Az adatkezelő a személyes adat törli, ha
•
•
•
•
•

kezelése jogellenes
az hiányos vagy téves
az érintett kéri
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje
lejárt
ezt bíróság vagy hatóság kérte.

Az adatkezelő a jogszerűen kezelt adatok közül azokat, melyek az adatkezelés céljához szükségesek
átadhatja
•
•
•

jogviták rendezésére, a jogszabály alapján jogosult szervezet részére
a nemzetbiztonsági, honvédelem, közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények
üldöztetése céljából az arra hatáskörrel rendelkező hatóság részére
egyéb törvényi rendelkezések értelmében.

Ha az érintett személy az adatkezelőnek a személyes adatainak kezeléséről szóló döntésével nem ért
egyet, bírósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi Hivatalhoz fordulhat.
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7 Mellékletek

7

7.1 1. sz. melléklet
Munkaszerződés kiegészítés munkavállalók részére

A munkaviszony fennállása alatt munkavállaló az előtte feltárt, a Társaság működésével kapcsolatos
információkat a Társaság adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatában meghatározott szabályok
szerint köteles kezelni.
Amennyiben a munkavállaló a munkavégzéssel kapcsolatos bármely információt nem az adatbiztonsági
és adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezel, önálló adatkezelővé válik és alapot adhat a MT (2012.
évi I. tv. 78 § /1/) szerinti azonnali hatályú felmondás a munkáltató által történő kezdeményezésre.

Diósd, ............. év ............. hó ............. nap

..............................................
munkáltató

..............................................
munkavállaló
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7.2 2. sz. melléklet
Munkavállalói tájékoztató kamerarendszer üzemeltetéséről
Munkavállaló neve: .................................................
Születési helye, ideje: ..............................................................................
Anyja neve: .................................................
Tisztelt Munkavállalónk!
A LEMON Bt. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 9-11 §-a, az információs önrendelkezési
jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv 20. §-a, valamint GDPR előírásai szerint a
2049 Diósd, Balatoni út 20/d szám alatt kamerás megfigyelőrendszert üzemeltet.
Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésének célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a
vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése és bizonyítása, valamint az esetlegesen
előforduló munkahelyi balesetek körülményeinek vizsgálata.
Az adatkezelés jogalapja: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv, valamint a személy és
vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII tv.
Kezelt adatok köre: A 2049 Diósd, Balatoni út 20/d szám alatti autómosó dolgozói, valamint a területre
belépő személyek arcképmása és cselekvése.
Az adatkezelés időtartama: a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló tv. alapján 30 nap.
Az adatok tárolásának helye: 2049 Diósd, Balatoni út 20/d.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszerrel rögzített képfelvétel
érinti, a felvétel keltezésétől számított 3 napon belül jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a
felvételt a társaság ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság részére a rögzített
képfelvételt haladéktalanul átadjuk.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban
megtalálható elérhetőségeken jogosult tiltakozni, bírósághoz, illetve a NAIH-hoz fordulni.

Diósd, ............. év ............. hó ............. nap

A tájékoztatást megkaptam.
..............................................
LEMON Bt. képviseletében

..............................................
munkavállaló
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7.3 3. sz. melléklet
Elektronikus megfigyelőrendszerrel készült felvételhez betekintési és mentési joggal
rendelkező személyek nyilvántartása

Betekintésre és
mentésre jogosult
személy megnevezése

Beosztása

Jogosultság
kezdetének dátuma

Jogosultság
megszűnésének
dátuma
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7.4 4. sz. melléklet
Jegyzőkönyv a kamerafelvétel zárolásáról

1. Kamerapozíció megnevezése ........................................................................................
........................................................................................................................................
2. A zárolni kívánt felvétel dátuma, időtartama .................................................................
.........................................................................................................................................
3. Igénylő személyes adatai ................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. Adatkezelő képviselőjének személyes adatai .................................................................
.........................................................................................................................................
5. Igénylő által megfogalmazott igény a megtekintett kamerafelvétellel kapcsolatban
o felvétel mentése iránti igény polgári peres eljárás megindításához
o felvétel mentése iránti igény büntetőfeljelentés megtételéhez
o felvétel megsemmisítése iránti igény
6. A megtekintett esemény során hozott döntés rövid összefoglalása: ................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Diósd, ............. év ............. hó ............. nap

..............................................
igénylő

..............................................
adatkezelő
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7.5 5. sz. melléklet
Jegyzőkönyv a kamerafelvételbe való betekintéshez

7. Kamerapozíció megnevezése ........................................................................................
........................................................................................................................................
8. A megtekinteni kívánt felvétel dátuma, időtartama ......................................................
...........................................................................................................................................
9. Igénylő személyes adatai ................................................................................................
.........................................................................................................................................
10. Adatkezelő képviselőjének személyes adatai .................................................................
.........................................................................................................................................
11. Igénylő által megfogalmazott igény a megtekintett kamerafelvétellel kapcsolatban
o felvétel mentése iránti igény polgári peres eljárás megindításához
o felvétel mentése iránti igény büntetőfeljelentés megtételéhez
o felvétel megsemmisítése iránti igény
12. A megtekintett esemény során hozott döntés rövid összefoglalása: ................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Diósd, ............. év ............. hó ............. nap

..............................................
igénylő

..............................................
adatkezelő
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7.6 6. sz. melléklet
Honlapokon az ügyfelekkel történő kapcsolattartás

Az adatkezelés célja:
A társaság honlapjain lehetőséget biztosit arra, hogy leendő partnerei, ügyfelei kapcsolatot
teremthessenek a társasággal. Az ügyfélkapcsolati pont használatához az adatvédelmi
nyilatkozat elfogadása szükséges.
Kezelt adatok köre:
•

Név / telefonszám / e-mail cím /rendszám

Az adatkezelés jogalapja:
Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII
tv.5.§- a. A partnerek adatkezelése ügyféladatnak minősül.
Adatkezelés időtartama:
A regisztrált partner hozzájárulásának visszavonásáig.
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7.7 7. sz. melléklet
Belső nyilvántartás az adatkezelésekről és adattovábbításokról

Adatkezelő: LEMON Bt., 2049 Diósd, Szidónia utca 5.
Adatkezelés célja
Elektronikus
megfigyelőrendszer
üzemeltetése során
vagyon elleni
bűncselekmények
megelőzése,
munkabalesetek
rekonstruálása
Munkaviszony
létesítése, fenntartása

Adatfeldolgozó
megnevezése

Adatkezelés
jogalapja
MT 2012. év I. tv.
SZVTV
2005. évi CXXXIII.tv.

MT 2012.évi I.tv.
1995.évi CXVII.tv.

Adatfeldolgozó címe

Adatkezelés során
érintett személyek
köre
munkavállalók,
ügyfelek

Munkavállalók

Adatfeldolgozás
során végzett
tevékenység
Könyvelési,
bérszámfejtési
szolgáltatás
Munka alkalmassági
vizsgálat
Vagyonvédelem

Adatkezelés
időtartama
2005.évi CXXXIII.tv.
alapján 3 nap

1995.évi CXVII.tv,
valamint a 2000.C.tv.
előírásai alapján

Adatfeldolgozás
helyének
megnevezése

Informatikai
szolgáltatás

14

7.8 8. sz. melléklet
Munkavállalói tájékoztató a munkaviszonnyal kapcsolatos személyes adatok kezeléséről

Munkavállaló neve: ...........................................................................
Születési helye, ideje: ...........................................................................
Anyja neve: ...........................................................................
Tisztelt Munkavállalónk!
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv 9-11 §-a értelmében tájékoztatom, hogy a LEMON Btvel történő munkavállalással kapcsolatos személyes adatait az adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzatnak megfelelően kezeli. Ön a szabályzat alapján tájékoztatást kérhet személyes adati
kezeléséről, kérheti adatainak módosítását, vagy – a jogszabályban meghatározott adatkezelési
kötelezettségek kivételével - törlését a szabályzatban feltüntetett elérhetőségeken.
Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban
megtalálható elérhetőségeken jogosult tiltakozni, bírósághoz illetve a NAIH-hoz fordulni.

Diósd, ............. év ............. hó ............. nap

..............................................
LEMON Bt. képviseletében
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7.9 9. sz. melléklet
ADATKEZLÉSI NYILATKOZAT JOGI SZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNER
TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGI ADATAI
KEZELÉSÉHEZ
Szerződött társaság neve
Székhelye
Adószáma
Kezelhető személyes adatok
Az érintett természetes személyek köre

Adatkezelő
Adatkezelő székhelye
Adatkezelő adószáma
Adatkezelő e-mail címe
Adatkezelő honlapja
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Személyes adatok tárolásának időtartama

a természetes személy neve, címe, telefonszáma
e-mail címe
a szerződött társaság szerződéskötéshez és
kapcsolattartás lebonyolításához szükséges
munkavállaló
LEMON Bt.
2049. Diósd, Szidónia utca 5.
29054565213
hello@premiumautomoso.hu
www.premiumautomoso.hu
Szerződés teljesítése, kapcsolattartás
Szerződés teljesítése
Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselő
minőségének fennállását követő 8 évig

A szerződött társaság az adatkezelési nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi az érintett természetes
személyek jelen nyilatkozatban megjelölt személyes adatinak kezelését az ebben a nyilatkozatban
meghatározott cél jogalap alapján és a nyilatkozatban meghatározott időtartamban.
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy az adatkezelés során maradéktalanul betartja az adatkezelésre
vonatkozó GDPR és Info tv. rendelkezéseit.
A szerződött társaság kötelezi magát arra, hogy az érintett természetes személy munkavállalóival jelent
adatkezelési nyilatkozatot megismerteti.
Jelen adatkezelési nyilatkozat a szerződött társaság és az Adatkezelő között fennálló szerződés
kiegészítéseként lép hatályba.

Diósd, ............. év ............. hó ............. nap

..............................................
cégszerű aláírás
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