A Centrál-Kövi-Sec. Kft

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Az adatok kezelője: Centrál-Kövi-Sec. Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2194 Tura, Rákóczi út 120.-Cégjsz: 13-09-110290;
Adószám: 13831475-2-13; Tf: 06 20 313 0175;06 20 478 2018;06 20 464 2018.
E-mail cím: cks.centralsec@gmail.com; Honlap: biztonsagtechnika.net, a továbbiakban: Társaság.
Általános tájékoztató az érintett jogairól

Az áttekinthetőség érdekében öviden összefoglaljuk az érintett jogait. amelyek
gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatót a következő fejezetben adjuk
meg.

Az átlátható tájékoztatás joga
A tisztességes és átlátható adatkezelés elve alapján érintett jogosult arra, hogy
az adatkezeléssel összefüggő tényekről és céljairól az adatkezelést megelőzően
tájékoztatást kapjon. .( R.13-14.cikk)

Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kérje a –
zok kiegészítését.(R. 16.cikk)

Törlés és elfeledtetés joga
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rávonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles
arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem
nélkül törölje ha a rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll.
(R. 17.cikk)
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Zároláshoz/korlátozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkeze –
lést ha a rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek.(R. 18.cikk)

Tiltakozáshoz való jog
Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tíltakozzon személyes adatainak közérdekü vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladattal kapcsolatos kezelése. vagy az adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítés
kapcsán végzett kezelése ellen. (R. 21. cikk)

Adathordozhatóság joga
Érintett a rendeletben rögzített feltételekkel 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 az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta. (R. 20.cikk)

Értesítési kötelezettség
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi adatkezelési kor –
látozásról, helyesbítésről, vagy törlésről amellyel a személyes adatot közölték
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
(R. 19.cikk)

Korlátozások
Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog,
jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12-22. cikkben és a 34. cikkben
foglalt, valamint a 12-22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel
összhangban.
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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 jogorvos –
lathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsér –
tés helye szerinti tagállam – ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó
személyes adatok kezelése megsérti a rendeletet. (R. 77.cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági a felügyeleti
hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügy személyes adatok címzettjei: a Társaság, ügyfélkiszolgálással, kezeléssel
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói továbbá, adózási, könyvelési. a –
datfeldolgozói feladatokat ellátó munkavállalói. A személyes adatok kezelésé –
nek 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 szerződés –
ben is.
Az érintett személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.
Jogi személy ügyfelek ,vevők szállítók terészetes személy elérhetőségi adatai
Kezelhető személyes adatok: a természetes személy neve, címe , telefonszáma,
e-mail címe.
A adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.A személyes adatokat a GDPR 6. cikk
(1)bek. f)pontja alapján, a Szolgáltató üzleti kapcsolat kialakításában, fenntartásában megjelenő jogos érdeke alapján kezeli a Szolgáltató.
A személyes adatok címzettjei, a Társaság ügyfélszolgálati, vagy azzal kapcsola –
tos feladatot ellátó munkavállalói.
A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érin –
tett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig
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Panasztétel az adatkezelőnél

Név: Tóthné Pintér Éva
E-mail: cks.centralsec@gmail.com
Telefonszám: +36209918501

Felügyeleti Hatóság elérhetősége:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36(1)391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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