VESZPRÉMI Autószalon Kft.
6727 Szeged, Algyői út 65.
E-mail: veszpremi@suzuki-szeged.hu
www.suzuki-szeged.hu

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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 foglaltakra, valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadáságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakra a tekintettel a
Veszprémi Autószalon Kft-re (továbbiakban: társaság) Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat került
meghatározásra:
Szabályzat hatálya:
A Szabályzat hatálya kiterjed a társaság tevékenysége során keletkezett és hozzá továbbított
természetes személyek személyes adatainak kezelésére és védelmére.
Adatkezelő neve és elérhetőségei:
Veszprémi Autószalon Kft.
6726 Szeged, Algyői út 65.
Képviselője: Veszprémi Károly ügyvezető
Tel: 62/473-000
e-mail: veszpremi@suzuki-szeged.hu
Fogalommeghatározások:
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja;
4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e
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közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok
kezeléséhez;
7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez
Az adatkezelés jogalapja:
1.
2.
3.
4.

az érintett hozzájárulása
szerződés teljesítése, vagy a szerződés megkötését megelőző lépések
jogi kötelezettség teljesítése
az adatkezelő jogos érdeke

Az adatkezelés célja:
1.
2.
3.
4.

Leendő ügyfelek részére ajánlatok, reklámok küldése
Szerződések megkötése
Jogszabályon alapuló kötelezettségek teljesítése
Személy- és vagyonvédelem

Az érintett jogai:
1. A hozzáférés joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz
hozzáférést kapjon.
2. A helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az
adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
3. A törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
4. Az elfeledtetéshez való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az
ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy érintett kérelmezte a szóban forgó személyes
adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy 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, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett 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;
 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.
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6. Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett 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.
7. A tiltakozáshoz való jog: A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon
alapuló adatkezelések esetében az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken
alapuló profilalkotást is.
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés
érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes
adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés
érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra,
hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is –
alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben
érintené.
Adatkezelés biztonsága:
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei,
továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek
jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat
mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve többek között:
 a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas
jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz
való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Adatvédelmi incidens kezelése:
1. 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.
2. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi
incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó
egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő,
valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens
orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből
eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
3. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
 az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre,
és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás
alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított
személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas
kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
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a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló
intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony
tájékoztatását.

4. Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal
jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.
5. Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az
Általános Adatvédelmi Rendelet 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a
késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
Adatfeldolgozó igénybevétele:
A társaság adatfeldolgozót vesz igénybe a www.suzuki-szeged.hu oldalon regisztrált ajánlatkérők
adatainak kezeléséhez.
Az adatfeldolgozás az Általános Adatvédelmi Rendelet 28. cikknek megfelelően történik.
Panasztételi lehetőség:
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal az illetékes bíróságnál, valamint a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Szeged, 2018. május 25.

Veszprémi Károly
Veszprémi Autószalon Kft.
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1. melléklet
A www.suzuki-szeged.hu honlapján közzétett rövid tájékoztató
HOZZÁJÁRULÁS A VESZPRÉMI AUTÓSZALON KFT. ÜGYFÉL ÉS REKLÁMKOMMUNIKÁCIÓKHOZ
Alulírott Veszprémi Autószalon Kft. naprakészen szeretnénk tartani Önt a Suzuki márkával és/vagy cégünk
szolgáltatásaival kapcsolatos fontos hírekről és információkról, termékekről, szolgáltatásokról, melyekről úgy
gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt. Az alábbiakban kommunikációs csatornánként az Ön hozzájárulását kérjük
ezen adatkezeléshez.
RÖVID ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelő: Veszprémi Autószalon Kft. 6727 Szeged, Algyői u. 65. e-mail: veszpremi@suzukiszeged.hu

Az adatkezelés célja: Suzuki márkával és/vagy a cégünk szolgáltatásaival kapcsolatos információs
és reklámanyagok, ajánlatok küldése az Ön választásának megfelelően E-mail, SMS, Postai levél vagy
élőhangos telefonhívás útján.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön üzenetek küldéséhez adott hozzájárulása, melyet Ön bármikor,
akár egyes kommunikációs csatornákra vonatkozóan is szabadon visszavonhat; a hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Címzettek köre: Az Ön adataihoz a Veszprémi Autószalon Kft. az Önt kiszolgáló ügyintéző és
jogosult munkatársai, kizárólag az általuk ellátott feladat teljesítése körében férnek hozzá.

További részletek: a teljes adatkezelési tájékoztatót a jelen a dokumentum hátoldala tartalmazza.
ÖN BÁRMIKOR TILTAKOZHAT AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL
TÖRTÉNŐ KEZELÉSE ELLEN. TILTAKOZÁSA ESETÉN A TOVÁBBIAKBAN NEM KÜLDÜNK ÖNNEK REKLÁMANYAGOKAT.

TELJES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ REKLÁMKOMMUNIKÁCIÓKRÓL
Alulírott Veszprémi Autószalon Kft. naprakészen szeretnénk tartani Önt a Suzukival és/vagy cégünkkel kapcsolatos fontos
hírekről és információkról, termékekről, szolgáltatásokról, melyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt, mint Érintettet.
Veszprémi Autószalon Kft. 6727 Szeged, Algyői u. 65. Tel: 06 62 473-000, e-mail: veszpremi@suzukiKI AZ ADATKEZELŐ?
szeged.hu
MI

AZ

ADATKEZELÉS

Suzuki márkával és/vagy cégünk szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatos információs és
reklámanyagok, ajánlatok küldése az Érintett választásának megfelelően E-mail, SMS, Postai levél
vagy előhangos telefonhívás útján.

SZEMÉLYES

A fent meghatározott valamennyi célból kezeljük az Érintett nevét személyazonosítás céljából; a
hozzájárulás és az Önnel való adategyeztetés dátumát az adatok minőségének biztosítása céljából,
továbbá a megadott hozzájárulás körét - így azt, hogy a hozzájárulás mely kommunikációs csatornára
(E-mail, SMS, Postai levél, élő telefon) szólt, ideértve vonatkozó kommunikációs csatorna Ön által
megadott elérhetőségét is.

CÉLJA?

MILYEN

ADATOKAT KEZELÜNK?

MI

AZ

ADATKEZELÉS

JOGALAPJA?

MI

AZ

ADATKEZELÉS

IDŐTARTAMA?

KI

FÉR

HOZZÁ

AZ

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása a Reklámtörvény 6. § 81)-(2) bekezdése, 2018.
május 15. napját megelőzően az Infotv. 5. § (1) a) pontja, 2018. május 25. napját követően pedig a
2016/679. számú EK rendelet 6. cikk (a) pontja) alapján. A hozzájárulás bármikor és akár
kommunikációs csatornánként is visszavonható, és a hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az Érintett személyes adatait az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig vagy az Érintettel
történt utolsó adategyeztetést követő legfeljebb öt évig kezeljük. A hozzájárulás megadását követő öt
év elteltét követően az adatkezelést megszüntetjük és az Érintett adatait töröljük vagy ha az adatokat
egyéb célból is kezeljük, úgy azokat a továbbiakban nem használjuk fel közvetlen üzletszerzési célból,
ha az Érintett erre vonatkozó felhívásunkat követően nem végez velünk adategyeztetést és nem ad
ismételt hozzájárulást a személyes adatai kezeléséhez.
Az Érintett hozzájárulási nyilatkozatának példányát a Veszprémi Autószalon Kft. tárolja, ahhoz a
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Veszprémi Autószalon Kft. szervezetén belül kizárólag az Érintettet kiszolgáló ügyintéző és a jogosult
munkatársak férnek hozzá. Adatfeldolgozót jelenleg alkalmazunk. Az Érintett személyes adatai nem
kerülnek továbbításra harmadik személy részére.

ADATOKHOZ?

MIK

AZ

ÖN

JOGORVOSLATI
LEHETŐSÉGEI?

JOGAI ÉS

2018. május 25 előtt az Érintett a Veszprémi Autószalon Kft. elérhetőségei útján bármikor
tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá bármikor kérheti személyes adatai
helyesbítését, zárolását vagy törlését. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a
valóságnak megfelelő személyes adat az rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbítjük. Törlés
helyett zároljuk a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk
alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot
kizárólag addig kezeljük, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését
kizárta. Megjelöljük a kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy
pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg
egyértelműen. Ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesítjük, úgy a kérelem
kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közöljük e kérelem elutasításának ténybeli és jogi
indokait. Az Érintett bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelésével szemben. A tiltakozást annak
előterjesztésétől számított legkésőbb 15 napon belül kivizsgáljuk. Amennyiben Az Érintett nem ért
egyet a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntéssel, a döntés kézhezvételétől számított 30 napon
belül indíthat pert.
2018. május 25-től az Érintettet az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó
jogszabályok (pl. a GDPR) határozzák meg): (i) Hozzáféréshez való jog, melyet az Érintett kérelmezhet
az adatkezelőtől; (ii) Helyesbítéshez való jog; (iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog); (iv) Az
adatkezelés korlátozásához való jog; (v) Az adathordozhatósághoz való jog (vi) tiltakozáshoz való jog.
A jogait az Érintett úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép a Veszprémi Autószalon Kftvel annak fent meghatározott elérhetőségei útján.
Az Érintett a jogai feltételezett megsértése esetére panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A
per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye
szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi
linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).
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2. melléklet
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
A Veszprémi Autószalon Kft. elkötelezett amellett, hogy az Ön személyes adatai az irányadó
adatvédelmi jogszabályoknak1 megfelelően kezelje, és az Ön adatvédelmi jogait tiszteletben tartsa.
Személyes adatainak biztonsága kiemelt fontosságú számunkra.
Ön a jelen nyilatkozat aláírásával az alábbiak szerint nyilatkozik:
 Nyilatkozom, hogy az adatkezelési tájékoztatót elolvastam és annak tartalmát megismertem.
 Nyilatkozom, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismertem és kifejezett hozzájárulásomat
adom, hogy a Veszprémi Autószalon Kft. a jogszabályban előírt ideig és módon a saját
nyilvántartásaiban kezelje.
 Nyilatkozom, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismertem és kifejezett hozzájárulásom adom
ahhoz, hogy a Veszprémi Autószalon Kft. a személyazonosító és kapcsolattartási adataimat abból
a célból kezelje, hogy részemre általános jellegű promóciós anyagot, ajánlatokat küldjön. A
kapcsolattartás módja:
E-mail (……………………………………………………………)
SMS (………………….………………………………………….)
Postai úton (………………………………………………………)
Telefon (………………………………………………………….)
Kelt: …………………………………………………………………………
Az Ön teljes neve:…………………………………………………………….
Az Ön aláírása:………………………………………………………………..
Az adatkezelési tájékoztató nyilvános, az a Veszprémi Autószalon Kft. honlapján hozzáférhető.

1

Az Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
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3. melléklet
A Veszprémi Autószalon Kft.-nél kezelt adatok köre
Új és használt autó adásvétele- Szalon
Adat-terület

Személyes adatok

Személyes adatok

Személyes adatok

Érintett adatok

Vezetéknév, utónév,
telefonszám, cím,
e-mail cím

Adatkezelés célja

Ajánlat adás céljából

Jogalap, rövid leírás

Jogalap

A polgári törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény
szerint a felek a szerződéskötési
tárgyalás során együttműködni
A polgári
kötelesek és a szerződéskötés törvénykönyvről
lényeges körülményeiről
szóló 2013. évi V.
tájékoztatni szükséges, így egy
törvény
ajánlattételi felhívás
elkészítéséhez szükségesek a
vevő, lízingbevevő adatai.

Vezetéknév, utónév,
születési név, születési
hely, idő, anyja neve,
állampolgárság,
lakcím, e-mail,
A polgári törvénykönyvről
telefonszám,
Új autó adásvételi
szóló 2013. évi V. törvény
személyazonosító
szerződés valamint
alapján (6:60. §) valamint a
igazolvány száma,
lízingszerződés
lízingbe adó bank által
lakcímkártya száma,
megkötése céljából
meghatározott adatok, amikre a
vezetői engedély,
szerződéskötéshez szükségesek.
adóazonosító jel, TAJ
szám,
bankszámlaszám,
forgalmi engedély
száma
Vezetéknév, utónév, Használt autó tulajdonA polgári törvénykönyvről
születési név, születési átruházási szerződés,
szóló 2013. évi V. törvény
hely, idő, anyja neve, valamint lízing szerződés alapján (6:60. §) valamint a

Adattároló
megnevezése
szalonvezetőnél lévő
papíralapú
nyilvántartás
(kockásfüzet)

Szerződés eredeti
példánya, valamint
Merkantil Online
Dealer Terminal nevű
A polgári
program
törvénykönyvről
üzemeltetője:
szóló 2013. évi V.
Merkantil Bank Zrt.
törvény, a bank
adatvédelmi
előíratásai

A polgári
törvénykönyvről A szerződés eredeti
szóló 2013. évi V.
példánya
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Személyes adatok

Személyes adatok

állampolgárság,
megkötése céljából
lakcím, e-mail,
telefonszám,
személyazonosító
igazolvány száma,
lakcímkártya száma,
vezetői engedély,
adóazonosító jel, TAJ
szám,
bankszámlaszám,
forgalmi engedély
száma
Vezetéknév, utónév,
születési név, születési
hely, idő, anyja neve,
állampolgárság,
lakcím, e-mail,
telefonszám,
Gépjármű
személyazonosító
felelősségbiztosítási és
igazolvány száma,
Casco szerződés
lakcímkártya száma,
megkötése
vezetői engedély,
adóazonosító jel, autó
biztosítási kötvény
száma. Casco esetén:
lízingszerződés száma,
Vezetéknév, utónév,
születési hely, idő,
anyja neve, lakcím, ,
személyazonosító
igazolvány száma,
lakcímkártya száma,

lízingbe adó bank által
meghatározott adatok, amikre a
szerződéskötéshez szükségesek.

A polgári törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény
alapján (6:60. §)

törvény, a bank
adatvédelmi
előíratásai

A polgári
törvénykönyvről
szóló 2013. évi V.
törvény

SK Trend nevű
program,
üzemeltetője:
Elsőbiztosítás Kft.

AMS Rendszer
Az általános forgalmi adóról
Verziószám: 6.270.11
szóló 2007. évi CXXVII.
számlázó program, a
Az általános
törvény 168. §-a szerint új és
program
A gazdasági esemény
forgalmi adóról
használt autók adásvétele esetén
üzemeltetője: AUTO
dokumentálása céljából
szóló 2007. évi
szükséges a gazdasági esemény
SOFT Kft.
CXXXVII. törvény
dokumentálása szempontjából
Áramszünet esetén a
számla kibocsátása
törvényben előírt kézi
számla és nyugta
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Gépjármű javítás-Szervíz
Adat-terület

Érintett adatok

Adatkezelés célja

Jogalap, rövid leírás

Személyes adatok

Vezetéknév, utónév,
lakcím, telefonszám,
e-mail cím

Gépjármű javítás
megrendelése

A polgári törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény
alapján (6:60. §)

Személyes adatok

Adat-terület

Személyes adatok

Személyes adatok

Vezetéknév, utónév,
lakcím,

Érintett adatok
Vezetéknév, utónév,
anyja neve, lakcím,
telefonszám, e-mail
cím, személyazonosító
igazolvány száma,
vezetői engedély
száma, bankszámla
szám
Vezetéknév, utónév,
lakcím

Adattároló
megnevezése
AMS Rendszer
Verziószám: 6.270.11
A polgári
számlázó program, a
törvénykönyvről
program
szóló 2013. évi V.
üzemeltetője: AUTO
törvény
SOFT Kft.
Jogalap

AMS Rendszer
Az általános forgalmi adóról
Verziószám: 6.270.11
szóló 2007. évi CXXVII.
számlázó program, a
Az általános
törvény 168. §-a szerint az
program
A gazdasági esemény
forgalmi adóról
elvégzett javításról szükséges a
üzemeltetője: AUTO
dokumentálása céljából
szóló 2007. évi
gazdasági esemény
SOFT Kft.
CXXXVII. törvény
dokumentálása szempontjából
Áramszünet esetén a
számla kibocsátása
törvényben előírt kézi
számla és nyugta
Autóbérlés
Adattároló
Adatkezelés célja
Jogalap, rövid leírás
Jogalap
megnevezése
bérleti szerződés
Autó bérleti szerződés
megkötése céljából

A polgári törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény
alapján (6:60. §)

A polgári
törvénykönyvről
szóló 2013. évi V.
törvény

A gazdasági esemény
dokumentálása céljából

Az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII.
törvény 168. §-a szerint az

Az általános
forgalmi adóról
szóló 2007. évi

AMS Rendszer
Verziószám: 6.270.11
számlázó program, a
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elvégzett javításról szükséges a CXXXVII. törvény
program
gazdasági esemény
üzemeltetője: AUTO
dokumentálása szempontjából
SOFT Kft.
számla kibocsátása
Áramszünet esetén a
törvényben előírt kézi
számla és nyugta

Veszprémi Autószalon Kft. munkavállalóival kapcsolatos adatok
Adat-terület

Személyes adatok

Érintett adatok

Adatkezelés célja

Jogalap, rövid leírás

Vezetéknév, utónév,
A munka törvénykönyvéről
születési név, születési
szóló 2012. évi I. törvény VII.
hely, idő, anyja neve,
fejezete, valamint az adózásra
lakcím, adóazonosító
Munkaszerződés
és a járulékfizetési
jel, TAJ szám,
megkötése, valamint adó
kötelezettségre vonatkozó
bankszámlaszám, eés járulékfizetési
jogszabályok alapján
mail cím,
kötelezettség teljesítése
munkaszerződés megkötése,
állampolgárság,
valamint a munkabérből
házastárs adatai,
levonandó adó és járulékfizetési
eltartott kiskorú
kötelezettség
gyermekek adatai

Jogalap
A munka
törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I.
törvény, valamint
az adózásra és a
járulékfizetési
kötelezettségre
vonatkozó
jogszabályok

Adattároló
megnevezése
Munkaszerződés

