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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Annak érdekében, hogy Ön a kért terméket/szolgáltatást megrendelhesse, a Vállalkozás elkéri az Ön 

személyes adatait. A jelen adatvédelmi tájékoztató a természetes személyek adataival kapcsolatos 

adatkezeléssel összefüggésben keletkezett. 

A Vállalkozás tiszteletben tartja a megrendelői személyhez fűződő jogait; a megadott személyes 

adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és a nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a 

jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli. 

A jelen tájékoztató a Magyarországon jelenleg hatályos információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján és 2016/679 EU Rendelet alapján 

készült.  

 

Vállalkozás adatai 

Név (cégnév): SILOSPED Kft 

Székhely: 9353 Szárföld Fő u 92. 

Cégjegyzék szám: 0809005529 

Adószám: 11407133208 

A Vállalkozás az alábbiak alapján gyűjti az adatait: 

Adat Cél Jogalap 

Név Áruszállítási tevékenység 

teljesítése Számlázási 

kötelezettség teljesítése 

Szerződés teljesítése 

Jogos érdek 

Jogszabályi kötelezettség 

Telefonszám Szerződéssel kapcsolatos 

kapcsolattartás 

Szerződés teljesítése 

Jogos érdek 

Jogszabályi kötelezettség 

Egészségügyi adatok- genetikai 

adatok 

Üzemorvosi-ellátási 

tevékenység teljesítése 

Szerződés teljesítése 

Jogos érdek 

Jogszabályi kötelezettség 

Cím Számla kiállítása 

Kérés esetén számla postai úton 

történő megküldése 

Szerződéssel kapcsolatos 

kapcsolattartás 

Szerződés teljesítése 

Jogos érdek 

Jogszabályi kötelezettség 

TAJ szám Szerződéssel kapcsolatos 

ügyintézés 

Szerződés teljesítése 

Jogos érdek 

Jogszabályi kötelezettség 
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A gyűjtött adatok kategóriái 
 

1) személyes adat (név, cím, e-mail cím, adóazonosító jel) 

2) személyes adat (banki adat) a bankszámlaszám, az utalás napja, teljesített összeg 

3) személyes adat: (egészségügyi-genetikai adatok) A Vállalkozás adattovábbítása/partnerei: 

 

   

Név 

Adóazonosító jel 

Cím 

Kifizetett összeg 

Teljesítés dátuma 

Nyikos Gyuláné Kft 

9330 Kapuvár 

Keleti sor 28. 

Kizárólag adatfeldolgozói 

tevékenységgel ellátott 

könyvelési feladatok, a 

Vállalkozás könyveléssel 

összefüggő jogszabályi 

feladatainak teljesítése 

érdekében. 

Az adatfeldolgozó a szakmai 

kamarai és egyéb, a 

tevékenységére vonatkozó 

szabályok szerint, a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatalhoz a 

Vállalkozás 

meghatalmazottjaként 

hivatalosan bejelentve jár el. 

   

 

Adatok tárolásának időtartama: 
 

Kezdete 

 

Vége 

 

Számlázási adatok: név, cím, adóazonosító jel, e-

mail cím, bankszámlaszám, teljesített utalás 

adatai 

Legfeljebb 6 (hat) év 

(igényérvényesítési jog lehetősége és 

jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének 

végső időpontja) 

Az Ön által a rendelőnek, mint Vállalkozás 

részére küldött elektronikus levél, illetőleg a 

Vállalkozás által az Ön részére küldött 

válaszlevél szöveges, képi vagy egyéb tartalma 

Megrendeléssel kapcsolatos tartalom: 

Legfeljebb 6 (hat) év 

(igényérvényesítési jog lehetősége és 

jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének 

végső időpontja) 

Egyéb tartalom: 

2 (kettő) nap, amennyiben a levelezés 

tartalmilag nem újabb szerződés megkötésére 

irányul. Ez utóbbi esetben a Vállalkozás 

részletesen és pontosan tájékoztatja Önt az 

adatkezelésről. 
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Az Ön jogai 

Tájékoztatás kérése: 

Az Ön kérésére a Vállaklozás tájékoztatást ad az Önre vonatkozó és a Vállalkozás által kezelt, illetve 

a Vállalkozás vagy a Vállalkozás szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól. 

Tájékoztatást ad továbbá azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

adatfeldolgozó nevéről, címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi 

incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett 

személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A 

tájékoztatásra irányuló feladatait a Vállalkozás az Ön kérésének kézhezvételétől számított 14 

(tizennégy) napon belül teljesíti. 

Tájékoztatás kérése az alábbi módon lehetséges: 

Papír alapú levélben a Vállalkozás telephelyére: 

 

9353 Szárföld Fő utca 92. 

Helyesbítés 
Amennyiben Ön vagy a Vállalkozás észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás 

vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az Ön kérésére, akár a Vállalkozás saját intézkedése folytán a 

Vállalkozás a hiányos/hibás adatokat pontosítja. 

Törlés 

Bármikor kérheti személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az adatait az Ön 

hozzájárulása alapján kezeli a Vállalkozás. A Vállalkozás vagy az Ön jogos érdeke, továbbá a 

kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén 

Vállalkozás nem tudja az Ön adatait törölni. 

A Vállalkozás az adatkezelés céljának megszűnésével egyidőben a személyes adatot törli. Szintén 

törli a Vállalkozás az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, 

illetőleg akkor is, ha annak törlését hatóság vagy bíróság jogerősen elrendeli. 

Zárolás 

Ön bármikor kérheti, hogy az Ön által a Vállalkozás részére megadott adatok egyes részei, illetőleg 

valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen. 

A Vállalkozás az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az 

adattörlés az Ön jogos érdekét sértené. A zárolt adatokat a Vállalkozás csak addig kezeli, ameddig a 

zárolásra okot adó cél fennáll, azt követően a zárolt adatok törlésre kerülnek. 

Hozzájárulás visszavonása 

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja. 

A hozzájárulás visszavonását az alábbiak szerint teheti meg: 

Papír alapú levélben a Vállalkozás telephelyére: 

 

9353 Szárföld Fő utca 92. 

A Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga 

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság részére benyújtani. 
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Weblap: https://naih.hu 

Panaszbejelentés online: http://naih.hu/online-uegyinditas.html 

Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c 

Bírósághoz fordulás joga 

Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, 

Ön választása szerint a Vállalkozással szembeni keresetlevelét az Ön lakóhelye szerinti bíróság 

részére is benyújthatja. A kérelmét a bíróság soron kívüli eljárásban bírálja el. 

Az adat forrása 

Az Ön személyes adatait a Vállalkozás részére a Megrendelőlapot kitöltő személy szolgáltatja. 

Amennyiben a Megrendelés nem Öntől érkezett, a Vállalkozás ennek észlelése esetén, illetőleg ha 

Ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül a Vállalkozás részére benyújtott 

adatlapot, annak teljes adattartalmával együtt. 

Adatbiztonság 

A Vállalkozás minden tőle elvárható módon és rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszik az 

adatok biztonságát garantálni, ennek érdekében minden szükséges lépést megtesz, ennek körében az 

adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza. 

 

 

Kapuvár, 2018 május 24. 


