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Az Atmo Homokfúvás Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelési tájékoztatója

I. Az adatkezelési tájékoztató célja
1./ A jelen tájékoztatást a cégünk, mint adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő) bocsátotta ki
a célból, hogy
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
megfelelően

az Atmo Homokfúvás Kft. által nyújtott termékek és szolgáltatások során megvalósuló
adatkezelésekről, valamint azok körülményeiről az Érintettek részére átlátható és
közérthetően megfogalmazott tájékoztatást adjon.
2./ A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvényben (a továbbiakban: Avtv.) 5. § szerint személyes adatot kezelni csak
meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.
3./ Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes
adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, így
elsődlegesen az érintett és az adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges,
az a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
II. Az adatkezelés célja, jogalapja
1./ Mint adatkezelők az alábbi céllal végzünk adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
 Termékértékesítés/kereskedelem-,
szolgáltatásnyújtás-,
műszaki
tanácsadás
nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatás igénybe vevőjének adatainak (név, cím,
telefonszám, e-mail) kezelése, a jogi kötelezettség teljesítése és az ügyfélkapcsolat
fenntartása érdekében;
 lehetséges ügyfelek számára marketing tevékenység;
 munkavállalók adatainak kezelése;
 szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak a kezelése a szerződés teljesítése
érdekében;
 ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
 törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése végett.
2./ Adatkezelésünk jogalapja GDPR 6. Cikk (1) bekezdés
 a) – „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez” –
 b) – „az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az
egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges” – ,
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c) – „az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges” –
d) – „az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges” –
f) – „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek
az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes
adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek” – pontjai;

különleges adatok esetében a GDPR 9. Cikk (2) bekezdés
 a) – „az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy
több konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy
rendelkezik, hogy az GDPR II. Fejezet 9. Cikk (1) bekezdésben említett tilalom nem
oldható fel az érintett hozzájárulásával” – ,
 f) – „az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve
védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben
járnak el” –
 g) – az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog
alapján, amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok
védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek
biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő; – pontjai.
3./ Az egyes adatkezelési tevékenységeik jogalapja:
 a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása, jogalap: GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont,
 kapcsolattartás, jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont,
 munkavállalók adatainak kezelése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok
 szerződéses partnerek adatainak kezelése, jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 marketing tevékenység, jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 on-line regisztráció, jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
III. Az adatkezelő adatai, adatvédelmi tisztviselő
1./ Az adatkezelői adataink:
Cégnév: Atmo Homokfúvás Kft.
Székhely: 2142 Nagytarcsa, Jókai utca 54.
Cégjegyzékszám: Cg.13-09-168891
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 14799617-2-13
Webcím: homokfuvas-budapest.com
Telefonszám: +36 30 5860012
E-mail: atmohomokfuvas@freemail.hu
2./ Adatvédelmi tisztviselő:
Cégünk nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, és hatásvizsgálatra sem került sor.
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IV. Általános adatkezelési irányelvek
1./ Adatkezelésünk törvényi felhatalmazáson, esetenként önkéntes hozzájáruláson alapul. Az
önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az
adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy
körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk az
adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az
adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
2./ Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 GDPR,
 Alaptörvény,
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Infotv.)
 polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.),
 munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.),
 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.),
 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás, és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.),
 ágazati jogszabályok.
V. Adatvédelem
1./ Kijelentijük, hogy a megbízásokkal/megrendelésekkel összefüggésben a mindenkori
hatályos adatvédelmi jogszabályok – így különösen a GDPR – kötelező rendelkezéseit betartjuk
és ellenőrzési körünkbe eső mértékig másokkal is betartatjuk. A megrendelőink adatait
bizalmasan kezeljük, azok védelméről gondoskodunk úgy, hogy azok a GDPR, valamint az
egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
2./ Adatkezelőként elsődlegesen papír alapú, másodlagosan gépi feldolgozás keretében
kezeljük az adatokat, melyek fizikai helyszíne mindkét esetben cégünknek a székhelye. Az
adatkezeléssel érintett személyes adatok köre a megbízás teljesítésétől függően változó lehet,
mely kiterjedhet a megbízó/megrendelő, vagy más érintett különleges adataira is a jogszabályi
és jelen tájékoztatóban rögzített keretek között.
3./ Felhívjuk az Érintettek figyelmét arra, hogy azon adatokat, melyeket nem kizárólag a GDPR
6. Cikk (1) bekezdés a) illetve 9. Cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti jogalapra hivatkozással
kezelünk, az érintettek hozzájárulásától függetlenül, annak visszavonása ellenére is jogosultak
és kötelesek vagyunk kezelni – jogszerű adatkezelés részét képezik –.
4./ Bármilyen a személyes adatot elsődleges az Érintettől – önkéntes adatközlése –, vagy rá
tekintettel – jogszabályi felhatalmazás okán adatközlésre jogosult – harmadik személytől
szerzünk be. Minden más esetben – így különösen, de nem kizárólagosan, ha az adatforrás
közhiteles nyilvántartás, bíróság, hatóság, vagy további érintett személy – az érintettet
tájékoztatjuk a GDPR 14. Cikk (3) bekezdésének megfelelő alkalmazásáról.
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VI. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
1./ Adatkezelőként bizonyos szolgáltatások nyújtása vagy tevékenységek végzése során
harmadik fél szolgáltatásait vesszük igénybe (pl. könyvelő iroda, informatikai szolgáltatást
nyújtó rendszergazda stb.), amely során a velünk szerződéses jogviszonyban álló partner
adatkezelést végez, ezért adatfeldolgozójának minősül. Az adatfeldolgozó a tevékenysége
ellátása során bizonyos esetekben az Érintett személyes adataihoz hozzáférhet és jogosult
azokat megismerni az adatvédelmi előírások betartása mellett.
2./ Az Érintett személyes adatainak továbbítása jellemzően az alábbi címzettek részére
történik:
a) Informatikai rendszertámogatási szolgáltatást nyújtók részére,
b) adattárolási, archiválási, irattárolási és megsemmisítési tevékenységet végző
szolgáltatók részére,
c) Jogi képviselők, ügyvédek részére,
d) postázási, kézbesítési és iratkezelési szolgáltatást nyújtók részére,
e) ügyfélbizonylatok és tájékoztatók előállítói, nyomdai szolgáltatást nyújtók részére,
f) fizetési szolgáltatást lebonyolító társaságok részére,
g) követeléskezelők és végrehajtók részére,
h) pénzintézetek részére.
3./ Adattovábbítás külföldre nem történik, csak esetleges áru kiszállítására szóló megrendelés
esetén, amikor a teljesítéshez szükséges adatokat (szállítási cím; címzett neve, telefonszáma,
e-mail címe) a megbízást teljesítő futárcégnek, vagy szállítási vállalkozónak továbbítjuk.
VII. Adatkezelés időtartama
Adatkezelést a megbízás/megrendelés időtartamáig, ezt követően a megbízással
összefüggésben kezelésünkbe került adatokat a mindenkor hatályos törvényi előírásnak
megfelelően, általánosságban a megbízás megszűnését követő öt (5) évig vagyunk kötelesek
kezelni és megőrizni – összhangban a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés c) pontjával, különleges
adatok esetén a 9. Cikk (2) bekezdés g) pontjával –.
VIII. Érintetti jogok
1./ Személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai
vannak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
az adat kezelésének korlátozása,
a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása,
személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy
ennek megtiltása,
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése,
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h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.
További Információ a GDPR 13-19 cikkelyében olvasható.
2./ Az Érintettnek a GDPR keretei szerint joga van az adataihoz történő hozzáféréshez, az
adatai helyesbítéséhez, az adatai törléséhez, az adatkezelés korlátozásához, az adatai
hordozhatóságához, illetve a Tájékoztatóban leírtakkal ellentétes adathasználat esetén
tiltakozással élhet, továbbá a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást
bármikor visszavonhatja.
3./ Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, így különösen
 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező
adatkezelés esetén,
 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés céljára
történik,
 törvényben meghatározott egyéb esetben.
4./ Az érintett további tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével – azok törlését.
5./ Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás abban az esetben adunk, ha az Érintett
személyazonossága megfelelő módon igazolható. A személyes adatok védelmével kapcsolatos
jelen tájékoztatóba foglalt jogait a fent megadott elérhetőségeik útján gyakorolhatja.
6./ A kérelemre adott választ – a fent megadott módok egyike szerint – indokolatlan
késedelem nélkül adjuk meg. A kérelemben foglaltak teljesítésével kapcsolatban méltányos
összegű adminisztratív díjat számíthatunk fel.
IX. Jogorvoslati tájékoztatás:
1./ Amennyiben az Érintett döntésünkkel nem ért egyet, vagy a válaszadás indokolatlan
késedelemmel jár, az Érintett a döntés közlésétől, illetve harminc (30) napon belül
jogorvoslattal élhet.
2./Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125
Budapest,
Szilágyi
Erzsébet
fasor
22/C,
tel.
06-1-391-1400,
e-mail
címe: ugyfelszolgalat@naih.hu,). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz, amennyiben
álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adatkezelés nem felel meg a jogszabályi
kötelezettségeknek. A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.
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3./ Bírósághoz fordulás
Amennyiben az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával, vagy három
hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről
vagy annak eredményéről, vagy az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Érintettre vonatkozó
Személyes Adatok kezelése sérti GDPR-ban foglalt jogait, úgy jogosult bírósághoz fordulni.
Ebben az esetben a felügyeleti hatósággal szembeni bírósági eljárást a Fővárosi Törvényszék
vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani. Jogainak
megsértése esetén az Adatkezelő elleni bírósági eljárást ugyancsak a Fővárosi Törvényszék
vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.
X. Egyéb rendelkezések
1./ E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor, kérésre információt
adunk. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási
hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank,
illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
2./ A hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte
– személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
3./ A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében – értelemszerűen – az V/2.
pontban részletezett jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató homokfuvas-budapest.com weboldalunkon kerül
elhelyezésre. A velünk szerződéses kapcsolatban álló Érintettek az adatkezelésünk
megismerésének ezen módját tudomásul veszik és azt részletes tájékoztatásként elfogadják.

