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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
SZERZŐDÉSES PARTNEREK KAPCSOLATTARTÓI ÉS KÉPVISELŐI
SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL
1.
Adatkezelő és elérhetőségei
Az adatkezelő cégneve: HM CURRUS Zrt. (a továbbiakban:
„Adatkezelő”) Székhelye: 2100 Gödöllő, Isaszegi út 179
E-mail címe: currus@currus.hu,
Telefonszáma: +36 28 420 122
Honlap: www.currus.hu
2.

Tájékoztató célja

A személyes adatok védelmére vonatkozó jelen Tájékoztató (a továbbiakban: a „Tájékoztató”)
részletes információkat tartalmaz az Adatkezelő által végzett szerződéses partnerek
kapcsolattartói és képviselői vonatkozásában (Továbbiakban: „Érintettekˇ) a személyes
adatkezelésére és adatvédelmére vonatkozó szabályokról.
Az Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok kezelése a személyes adatok megfelelő
biztonságát szavatoló, valamint a vonatkozó nemzeti jogszabályoknak (2011. évi CXII. törvény
az „Info törvény”) és az uniós jognak (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU
rendelete (továbbiakban: a „GDPR”) megfelelő módon történik.
3.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje
Kezelt adatok köre

Név, születési idő, hely,
anyja neve, személyi igazolvány
szám, beosztás, munkahely,
telefonszám, e-mail cím
Név, beosztás, munkahely,
telefonszám, e-mail cím,
magánszemély, vagy
adószámos magánszemély,
egyéni vállalkozó partner esetén
továbbá: adóazonosító jel,
lakcím, székhely, postacím,
számlázási cím
Név, beosztás, munkahely,
email cím; telefonszám,
magánszemély, vagy
adószámos magánszemély,
egyéni vállalkozó partner
esetén továbbá: adóazonosító
jel, lakcím, székhely, postacím,
számlázási cím

Adatkezelés célja

Adatkezelés
jogalapja

Ajánlattétel / Ajánlatadás,
Szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontjában
meghatározott jogos
érdek1

Számlázás

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontjában
meghatározott jogi
kötelezettség
teljesítése

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontjában
meghatározott jogos
érdek2

Megőrzési idő

Szerződés tárgya szerinti
iratkezelési megőrzési
idő

Elévülési időig

Szerződés tárgya szerinti
iratkezelési megőrzési
idő

1 az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a szerződései teljesítése során kezelje az Érintettek személyes adatait.
2 az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a szerződései teljesítése során kezelje az Érintettek személyes adatait,
annak érdekében, hogy kapcsolatban lépjen a Partnerekkel.
Cím: 2100 Gödöllő, Isaszegi út 179.

Postacím: 2101 Gödöllő, Pf.: 104.
Cégjegyzékszám: Cg. 13-10-040155
Adószám: 10810570-2-51; HU10810570
Telefon: +36 28 420 122
Fax: +36 28 420 389
E-mail: currus@currus.hu

4.

Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

A kezelt adatokat az Adatkezelő azon munkavállalói ismerhetik meg, akik részt vesznek
annak a szerződésnek a teljesítésében [ideértve az együttműködési kötelezettségek
teljesítését is], a szerződés másik fél általi teljesítésének ellenőrzésében, a szerződéshez
kapcsolódó pénzügyi folyamatok teljesítésében és felügyeletében, amely szerződés kapcsán
az Érintett adatai az Adatkezelő részére átadásra kerültek. A kezelt adatokat megismerhetik
továbbá az Adatkezelő felügyeleti szervei [Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal], az Adatkezelő jogi képviselői; az Adatkezelő könyvvizsgálója; valamint az Adatkezelő
adatvédelmi biztosa, vagy az adatvédelmi biztosi feladatokat ellátó megbízottja.
Az Adatkezelő a kezelt adatokat nem továbbítja harmadik fél részére, így az Európai Unió
tagállamain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére sem.
5.

Érintetti jogok

Az Érintett jogosult kérelmezni az Adatkezelőtől a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése
ellen, valamint, amennyiben a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, az
Érintett jogosult arra, hogy személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja és az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy amennyiben az
technikailag lehetséges, az adatokat az Adatkezelő közvetlenül továbbítsa az Érintett által
megjelölt másik adatkezelő részére.
Az Érintett jogosult az Adatkezelő által végzett adatkezelés kapcsán az illetékes felügyeleti
hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Weboldal: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postafiók: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36-1-391-1400
Faxszám: +36-1-391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat.
Az Érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező
erejű döntésével szemben is. Az Érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti
hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a
benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
A személyes adatok szolgáltatása nem jogi vagy szerződéses kötelezettségen alapul, továbbá
nem előfeltétele szerződéskötésnek, és az adatszolgáltatás elmaradása semmilyen hátrányos
következménnyel nem jár.
6.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Személyes adatok kezelése során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra, ideértve a
profilalkotást is.
Hatályos: 2018. május 25.

