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TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉSES PARTNEREK 

KAPCSOLATTARTÓINAK SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉRŐL 

 
 
A Hotel Gyula Kft., mint Adatkezelő, a szerződéses partnerei részére - A természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. 

április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: GDPR) 

foglaltak alapján –a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja: 

 

 
1.Az adatkezelő 

Hotel Gyula Kft. 

Elérhetőségei: 

E-mail: info@wellnesshotelgyula.hu 

Honlap: https://wellnesshotelgyula.hu 

Postacím: 5700 Gyula, Part u. 5. 

Telefon: +36 66 463 522 

Belső adatvédelmi felelős: Havas István ügyvezető 

 

2.Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama 

A személyes adatok 

kezelésének célja 

A szerződéses partnerekkel összefüggésben kezelt személyes adatok 

kezelése az 1. sz. táblázatban részletezett célok érdekében, különösen a 

Partnerrel való kapcsolattartás, a szerződésben foglaltak teljesítése 

érdekében, illetve – amennyiben szükséges – a szerződéssel kapcsolatos 

követelések érvényesítése, valamint a vonatkozó jogszabályok által előírt 

számlázási, számla megőrzési, adózási kötelezettségek teljesítése. 
A személyes adatok 

kezelésének jogalapjai 
 GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő 

tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a 

továbbiakban: Hozzájárulás) 

 a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan 

szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint 

érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése) 

 GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az 

adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 

(mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a 

továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése) 

 GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az 

adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek 

A személyes adatok 

kezelésének időtartama 
 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

az 1. sz. táblázat szerinti célokból a partnerségi kapcsolat 

fennállásának időtartama alatt és a megszűnését követően a 

jogszabályokban előírt időtartamig kezelhetik, így különösen a 

Számviteli Törvény szerint megőrzendő okiratokat, így különösen a 

könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó 

számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, 

illetve részletező nyilvántartásokat is) nyolc évig (Számviteli törvény 

169. § (1)-(3) bek.). 

 A szerződés időtartama valamint a Társaság esetleges szerződésből 

eredő követelésének érvényesítésével, valamint a Partner esetleges 

követelésével szembeni védekezés céljából a szerződés megszűnését 

követő öt év, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(„Ptk.”) 6:22. § (1) alapján. 
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3. Az adatkezelőnél az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak 
A szerződés teljesítéséhez, a vonatkozó szerződéses kapcsolattartáshoz, a keletkező forgalmak 

elszámolásával és a számlázással kapcsolatos szerződéses információszolgáltatáshoz szükséges 

személyes adatokhoz hozzáfér a Hotel Gyula Kft Hotel Gyula Kft ügyvezető igazgatója, a vendéglátó 

igazgató és a pénzügyi ügyintézők. 

 

4. A személyes adatok továbbítása és adatfeldolgozó igénybevétele 

A szerződéses partnerek képviselőinek személyes adatai továbbítása a vonatkozó jogszabályi előírások 

alapján, dokumentált és visszakövethető módon történik. Az Adatkezelő a szerződéses partner 

személyes adatait az Adatkezelő székhelyén, illetve bejegyzett telephelyén tárolja. Az Adatkezelő ezen 

adatok kezelésénél adatfeldolgozót vesz igénybe. 

 

4.1 Adatfeldolgozók bemutatása: 
Adatfeldolg

ozó neve 

Adatfeldolg

ozó 

székhelye 

Adatfeldolgozó 

telefonszáma 

Adatfeldolgozó 

e-mail címe 

Adatfeldolgozás 

alapja 

Adatfeldolgozó

nál az adatok 

hozzáférésére 

jogosultak 

ASSA 

ABLOY 

Opening 

Solutions 

Hungary Kft 

8000 

Székesfehérv

ár, Palánkai 

u. 5 

+36 22 510 170 vevoszolgalat.se

awing@assaabl

oy.com 

Szobakártya kezelő 

rendszer, mágnes 

kártyás beléptető 

rendszer kezelése 

illetékes 

munkavállalók 

Carlo 

Quality 

Biztonságtec

hnikai Kft. 

5600 

Békéscsaba, 

Szív u. 16. 

+36 66 448 153 carlo@carlo.hu 

 

Szobakártya kezelő 

rendszer, mágnes 

kártyás beléptető 

rendszer kezelése, 

elektronikus 

megfigyelőrendszer 

üzemeltetése 

illetékes 

munkavállalók 

munkakör 

szintű 

megjelöléssel 

Rentabilitás 

Kft 

5600 

Békéscsaba, 

Kinizsi u. 5. 

+36 66 326 046 renti@bhn.hu Könyvelés illetékes 

munkavállalók 

Csáki 

Sándorné 

Könyvvizsgá

ló Kft 

5900 

Orosháza, 

Rákóczi u. 

3/C II./10. 

+36 30 285 9377 csakigyongyi61

@gmail.com 

Könyvvizsgálati 

kötelezettség 

Könyvvizsgáló  

 

5. A személyes adatok védelmét biztosító garanciák 

A szerződéses partnerek képviselőinek, kapcsolattartóinak személyes adatai biztonságának megőrzését 

az adatkezelőnél a következő technikai és szervezési intézkedések garantálják: 

a) Az elektronikusan tárolt személyes adatokhoz csak a munkáltató által feljogosított felhasználó 

férhet hozzá, a feljogosítás megfelelő felhasználónevet, jelszavat illetve a felhasználóra 

meghatározott jogosultságot jelent. Az érzékeny, különleges személyes adatokat is tartalmazó 

rendszerek esetén, további második azonosítási módot egyidejűleg alkalmazunk a jogosulatlan 

hozzáférés elkerülése érdekében. 

b) Személyes adatokat is tartalmazó informatikai eszközök, rendszerek karbantartását csak a 

rendszergazda, vagy szükség esetén a rendszergazda felügyelete mellett megfelelő szakszerviz 

munkatársai végezhetik, akikre a karbantartási szerződés érvényes és a Titoktartási 

nyilatkozatot aláírták. 

c) A Windows alapú szervereken központi Antivirus programrendszer van alkalmazásban. 

d) Az informatikai rendszer központi kiszolgáló elemei (hálózati eszközök, szerver 

számítógépek, telekommunikációs eszközök) elkülönített, ellenőrizhető, zárt szerverszobában 

van elhelyezve. A szerverek konzoljáról a bejelentkezés csak rendszergazdai jelszó által 

lehetséges. 

e) Az adatvesztés elleni védelmét az alkalmazott RAID1 technológia biztosítja. 

f) A belső hálózatra csatlakozott valamennyi eszköz egyedi rendszergazdai jelszóval 

rendelkezik. A tűzfalon szigorú, dokumentált szabályrendszer van beállítva a külső támadások 

elhárítása, illetve a kifele indított kommunikáció felügyelete érdekében. 

mailto:vevoszolgalat.seawing@assaabloy.com
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g) A belső WiFi hálózathoz történő hozzáférés kizárólag a munkavállalóknak a munkavégzés 

céljára a munkáltató engedélyével a munkáltató tulajdonát képező, a rendszergazda által 

felügyelt eszközzel lehetséges. A belső hálózathoz is kapcsolódó WiFi hálózatnak szigorú 

biztonsági beállításai vannak, jelszóval és WPA2 titkosítással van védve. 

h) A vendégek illetve a munkatársak számára saját mobil eszközön keresztüli internetezés céljára 

csak külön ún. vendég- WiFi hálózat engedélyezhető, mely jelszóval és WPA2 tikosítással van 

védve. 

i) Külső, belső behatolást jelző és megakadályozó (IDS/IPS) csomagszűrő eszközök 

alkalmazása. 

j) A munkaviszonnyal, munkavégzéssel összefüggő személyes adatokat tartalmazó papíralapú 

iratok zárt irodában, vagy zárt szekrényben vannak tárolva. 

 

Az adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges 

adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek 

számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges 

intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adatkezelő nyilvántartást vezet, 

amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és 

számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett 

intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

 

6. Tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer (videokamerák) alkalmazásáról  

Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatok kezelése az adatkezelő jogos 

érdekeinek érvényesítéséhez, biztonsági és vagyonvédelmi okból szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. f) 

pont]. 

Az adatkezelő a kamerarendszer üzemeltetéséhez érdekmérlegelési teszt készítésével felmérte annak a 

partnerek képviselőire gyakorolt hatását, és megállapította, hogy a felvételek készítése nem jár az 

érintettek érdekeire, alapvető jogaira és szabadságaira nézve aránytalan és szükségtelen mértékű 

korlátozással.  

A kamerák kihelyezésére kizárólag biztonsági és vagyonvédelmi okból kerül sor. A kamerák kizárólag 

képfelvételt (vagy: kép- és hangfelvételt) rögzítenek. 

Szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás esetén a felvétel továbbításra kerül az 

illetékes hatóságok részére.  

Az adatkezelő a kamerás megfigyelőrendszer szabályzatban maga határozza meg, hogy jogos érdeke 

alapján mennyi ideig kívánja kezelni a kamera felvételeket.  

Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a 

képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának, vagy 

jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne 

törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes 

adatot a bíróságnak, vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre 

attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a 

rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. 

 

7.Nem valósul meg harmadik országba irányuló adattovábbítás, automatizált döntéshozatal, 

valamint profilalkotás. Az Adatkezelő a szerződéses partnerekkel összefüggésben, általa kezelt 

adatokat kizárólag közvetlenül az érintettől szerzi be. 
 

8. Érintett jogai 

Az érintett az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti 

személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint 

élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával. 

 

a.) Tájékoztatáshoz való jog: 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek 

részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott 

valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, 

világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 
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b.) Az érintett hozzáféréséhez való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes 

adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

• az adatkezelés céljai; 

• az érintett személyes adatok kategóriái; 

• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 

nemzetközi szervezeteket; 

• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés 

korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

• az adatforrásokra vonatkozó információ; 

• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára 

és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az 

érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére 

bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken 

alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő 

elektronikus formában szolgáltatja. 

 

A tájékozódáshoz való jog írásban a 1.) pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az 

érintett részére kérésére - személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően - 

szóban is adható tájékoztatás. 

 

c.) Helyesbítés joga: 

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését 

és a hiányos adatok kiegészítését. 

 

d.) Törléshez való jog: 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben: 

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs 

más jogalapja; 

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. 

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 

• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy nemzeti 

jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

• a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból 

vagy statisztikai célból, közérdek alapján; 

• vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
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e.) Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike 

teljesül: 

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 

érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 

természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely 

tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának 

feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

 

f.) Adathordozhatósághoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az 

adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 

g.) Tiltakozás joga: 

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

adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 

végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél 

jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. 

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival 

és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódnak. 

Közvetlen üzletszerzés érdekében az Adatkezelő nem kezel személyes adatokat. 

 

9. Eljárási szabályok 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 

két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak 

megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az 

érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, 

kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme 

egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő 

figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával 

járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján 

történő intézkedést. 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett 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. 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére 

bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken 

alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, 
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az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett 

másként kéri. 

 

10. Kártérítés és sérelemdíj 

Minden olyan személy, aki az általános védelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy 

nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól 

kártérítésre jogosult. Az Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés 

által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az 

adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen 

kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. 

Ha mind az Adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és 

felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, az Adatkezelő és az adatfeldolgozó 

egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. 

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző 

eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 

 

11. Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az 

ügyben soron kívül jár el.  

 

12. Adatvédelmi hatósági eljárás 

Az érintett a személyes adatainak Adatkezelő által történő kezelésével kapcsolatos panaszt a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz nyújthat be. A 

felügyeleti hatóság elérhetőségei 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5 

e-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu 

telefon: +36 (1) 391-1400 

fax: +36 (1) 391-1410 

honlap: www.naih.hu 

 

Gyula, 2018. május 25. 

 

 

 

 Havas István 

 ügyvezető 
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1.sz. táblázat 

Adatkezelés célja Kezelt adatok Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja 

Adatfeldolgozó és 

adatfeldolgozási 

tevékenység 

A szerződéseknek a 

jogszabályi elvárásokkal 

összhangban történő 

előkészítése érdekében a 

szerződéskezelésre 

vonatkozóan 

meghatározott 

dokumentumokkal és 

elektronikus rendszerekkel 

összefüggő személyes 

adatok kezelése, rögzítése, 

tárolása, felhasználása, a 

szerződésben szereplő 

képviselők és 

kapcsolattartók 

vonatkozásában. 

Jogi személy esetén: 

Név, beosztás, 

munkahelyi e-mail cím, 

telefonszám, 

 

Természetes személy 

(őstermelő, egyéni 

vállalkozás) esetén:  

Név, beosztás, 

munkahelyi e-mail cím, 

telefonszám 

őstermelői igazolvány 

szám, FELIR azonosító, 

adószám 

A szerződés időtartama 

valamint a Társaság 

esetleges szerződésből 

eredő követelésének 

érvényesítésével, 

valamint a Partner 

esetleges követelésével 

szembeni védekezés 

céljából a szerződés 

megszűnését követő 5 év, 

a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 

(„Ptk.”) 6:22. § (1) 

alapján 

Jogi személy esetén: 

Jogos érdek (GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontja)- Az 

Adatkezelő szerződéseinek 

megfelelő kezelése. 

Természetes személy 

(őstermelő, egyéni 

vállalkozás) esetén: 

Szerződés 

teljesítése (GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés b) pontja) 

Jogvita esetén- 

Ügyvéd / jogi 

képviselő 

A szerződésből eredő 

jogok és kötelezettségek 

gyakorlása érdekében 

kapcsolattartók személyes 

adatainak rögzítése, 

tárolása, felhasználása, 

törlése. 

Név, beosztás, 

munkahelyi e-mail cím, 

telefonszám 

A kapcsolattartói minőség 

fennállását követő 5 év. 
Jogi személy esetén: 

Jogos érdek (GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontja)- Az 

Adatkezelő szerződéseinek 

megfelelő kezelése. 

Természetes személy 

(őstermelő, egyéni 

vállalkozás) esetén: 

Szerződés 

teljesítése (GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés b) pontja) 

nincs 

Szerződések teljesítése 

során keletkező 

dokumentumok 

nyilvántartása 

(jegyzőkönyvek, műszaki 

dokumentumok, hatósági 

engedélyezési 

dokumentumok, teljesítési 

igazolások stb.) rögzítése, 

tárolása, felhasználása, 

törlése. 

Jogi személy esetén: 

Név, beosztás, 

munkahelyi e-mail cím, 

telefonszám, 

Természetes személy 

(őstermelő, egyéni 

vállalkozás) esetén:  

Név, beosztás, 

munkahelyi e-mail cím, 

telefonszám 

őstermelői igazolvány 

szám, FELIR azonosító, 

adószám 

A szerződés időtartama 

valamint a Társaság 

esetleges szerződésből 

eredő követelésének 

érvényesítésével, 

valamint a Partner 

esetleges követelésével 

szembeni védekezés 

céljából a szerződés 

megszűnését követő 5 év, 

a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 

(„Ptk.”) 6:22. § (1) 

alapján 

Jogi személy esetén: 

Jogos érdek (GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontja) - Az 

Adatkezelő által létesített 

szerződéses viszonyok 

során keletkező valamennyi 

dokumentum kezelése a 

szerződéses kötelezettségek 

teljesítése érdekében. 

Természetes személy 

(őstermelő, egyéni 

vállalkozás) esetén: 

Szerződés 

teljesítése (GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés b) pontja) 

nincs 

Számlakezelés érdekében 

az adatok rögzítése, 

tárolása, felhasználása, 

törlése. 

Jogi személy esetén: 

Név, beosztás, 

munkahelyi e-mail cím, 

telefonszám, 

Természetes személy 

(őstermelő, egyéni 

vállalkozás) esetén:  
Név, cím beosztás, 

munkahelyi e-mail cím, 

telefonszám 

őstermelői igazolvány 

szám, FELIR azonosító, 

adószám, 

A dokumentum 

keletkezését követő 

(alapesetben 8 év) 

elévülési idő. 

Jogi kötelezettség (GDPR 

6. cikk (1) bekezdés c) 

pontja): Az Adatkezelő 

által létesített szerződéses 

viszonyok tartama során 

keletkező számlák, 

pénzügyi, adóügyi 

bizonylatok kezelése. 

Rentabilitás Kft.-

könyvelés, 

Csáki Sándorné 

könyvvizsgáló 
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A Társaság területén az 

élet- és vagyonbiztonság 

érdekében kamerás 

megfigyelőrendszer 

működtetése (képfelvétel 

rögzítése, felhasználása) 

képfelvétel Adatkezelő a jogos 

érdeke alapján 3 napig 

kezelni a felvételeket. 

(Természetesen a GDPR 

rendelet alapelveit – 

adattakarékosság és 

korlátozott tárolhatóság – 

figyelembe véve.) 

Jogos érdek (GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés f) 

pontja) 

Hozzájárulás (GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés a) 

pontja) 

Jogszabályban 

feljogosított 

szerv/Jogszabályba

n előírt 

adatszolgáltatás 

 


