
 

 

 
 
 
 

A ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója a társaság 
üzleti partnereinek, ügyfeleinek és alvállalkozóinak alkalmazottai részére  
 

1. Ki felelős a személyes adatok kezeléséért és kihez fordulhatok?  
 
Az adatkezelő:  
 
ZAPA beton Hungária Kft  
székhelye: 3897 Zsujta, Béke u. 6. 
bejegyezte: Miskolci Törvényszék Cégbírósága 2002/05/23 
cégjegyzék száma: 05-09-009640 
Tel.:+36 30 323 4521, e-mail: zapabeton@gmail.com  
 
Az adatvédelmi tisztviselővel (Data Protection Officer) a Dyckerhoff GmbH 
anyavállalattal a következő címen léphet kapcsolatba:  
 
Biebricher Straße 68  

65203 Wiesbaden, Németország  
E-mail: Protection.Data@Dyckerhoff.com  

 
2. Milyen adatokat kezelünk, milyen céllal?  

 
Az üzleti kapcsolataink fennállása során megszerzett, ill. a szerződéses jogviszonyok 
alapján fennálló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatokat 
kezeljük. Ezek közé tartoznak például a következők: alapvető személyes adatok, 
kapcsolattartási adatok, szervezeti adatok, a szerződésekkel és számlázással 
kapcsolatos adatok, valamint minden, Öntől közvetlenül megszerzett adat, ill. a 
nyilvánosan hozzáférhető, valamint az információs adatbázisokban és 
hitelintézeteknél hozzáférhető adatok.  
 
Ezeken felül az Ön által önként átadott adatokat kezeljük, pl. a születési dátumát.  

 
3. Az adatkezelés célja és jogalapja  

 
A személyes adatokat az Általános adatvédelmi rendelettel (GDPR), a személyes 
adatok védelméről szóló jogszabályokkal, ill. az összes vonatkozó jogszabállyal 
összhangban kezeljük. Az adatkezelés célja:  
 

a. szerződéses kötelezettségeink teljesítése (az Általános adatvédelmi 
rendelet 6. (1) b) pontja)  
A személyes adatok kezelésének célja a vonatkozó szerződéses jogviszonyok 
létrehozása, ill. az ezekkel összefüggő szerződéses kötelezettségek (pl. 
kézbesítés, számlázás, minőségbiztosítás stb.) teljesítése.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

b. jogos érdekeink érvényesítése (az Általános adatvédelmi rendelet 6. (1) f) 
pontja értelmében).  
 
Az Ön személyes adatait szükség esetén kezeljük, a szerződéses jogviszonyok 
alapján fennálló kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges terjedelemben, a 
jogos érdekeink, ill. harmadik felek jogos érdekeinek érvényesítése céljából.  
 
Például a következő esetekben:  

i. kamerarendszerekkel való megfigyelés a vagyonvédelmi, 
munkabiztonsági és minőségbiztosítási céllal;  

ii. az információbiztonsági intézkedések, ill. adatvédelmi előírások betartását 
biztosító intézkedések.  

 
c. hozzájárulás alapján (az Általános adatvédelmi rendelet 6. (1) a) pontja 

értelmében)  
Amennyiben Ön hozzájárult személyes adatainak konkrét célú kezeléséhez (pl. 
személyazonosság ellenőrzése, ügyfelekkel kapcsolatos információk), a kezelés 
az Ön hozzájárulása alapján törvényesnek minősül. Bármely hozzájárulását 
bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtt elvégzett adatkezelés jogszerűségét.  
 

d. Jogi követelmények alapján (az Általános adatvédelmi rendelet 6. (1) c) 
pontja értelmében).  
Ide tartozik például a törvényes adatközlési, ill. feljegyzésmegőrzési 
kötelezettség, a törvény által meghatározott terjedelemben.  
 

4. Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz?  
 
Társaságunknál az Ön személyes adataihoz kizárólag azok az alkalmazottak férnek 
hozzá, akik számára ez elengedhetetlen a szerződéses és törvényes kötelezettségeink 
teljesítéséhez.  
Ami az Ön személyes adatainak a társaságon kívüli címzett részére történő átadását 
illeti, az Ön adatait egyéb szervek is megkapják, amennyiben ezt a szerződés 
rendelkezései vagy egyéb jogszabályok megkövetelik (pl. könyvelők, könyvvizsgáló)  
Ezenfelül igénybe vesszük bizonyos szolgáltatók  
- adatfeldolgozók – segítségét is, mégpedig mindig az adott helyzet függvényében, 
minden esetben szabályszerű megállapodás alapján. Ezek a vállalatcsoport tagjai is 
lehetnek.  
 

5. Továbbítjuk-e az Ön személyes adatait harmadik országba?  
 
Semmilyen személyes adatot nem továbbítunk harmadik országba.  
 
Amennyiben a jövőben átadjuk a személyes adatokat az Európai Gazdasági Térség 
(EGT) országain kívüli irodáknak, ezt kizárólag abban az esetben tesszük, ha az adott 
országok biztosítják a megfelelő, és az Európai Bizottság által igazolt védelmet, ill. ha a 
személyes adatok védelmét egyéb megfelelő módon biztosítják (pl. az Európai Bizottság 
általános szerződési rendelkezéseinek való megfeleléssel).  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

6. Meddig kezeljük az Ön személyes adatait?  
 
Személyes adatait addig kezeljük és őrizzük meg, amíg az szerződéses és törvényes 
kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges (elsősorban, ha ez a kereskedelmi jogi és 
adóügyi jogszabályok betartását érinti). Itt szükséges megemlítenünk, hogy a megőrzés 
időtartama az adatkezelés céljának függvénye. A szerződéses és törvényes 

kötelezettségeink teljesítéséhez tovább már nem szükséges adatokat rendszeresen 
töröljük vagy titkosítjuk.  
 

7. Ön milyen adatvédelmi jogokkal rendelkezik?  
Minden érintett rendelkezik a következő jogokkal: hozzáférési jog az Általános 
adatvédelmi rendelet 15. cikke alapján; a helyesbítéshez való jog az Általános 
adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján; a törléshez való jog az Általános adatvédelmi 
rendelet 17. cikke alapján; az adatkezelés korlátozásához való jog az Általános 
adatvédelmi rendelet 18. cikke alapján; a tiltakozáshoz való jog az Általános 
adatvédelmi rendelet 21. cikke alapján; valamint az adathordozhatósághoz való jog 
az Általános adatvédelmi rendelet 20. cikke alapján.  
 
Továbbá, jogában áll panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóság felé, ill. bármikor 
fordulhat a fent megnevezett adatvédelmi tisztviselőhöz.  
 
A társaság részére átadott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ne 
feledje, hogy a hozzájárulás visszavonása csak a jövőre nézve érvényes. A 
hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelést a visszavonás nem érinti.  
 

8. Köteles Ön közölni a személyes adatait?  
 
A szerződéses jogviszonya keretében köteles közölni azokat a személyes adatait, 
amelyek szükségesek a szerződés bejegyzéséhez és teljesítéséhez, ill. a 
szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez, valamint azokat, amelyek gyűjtése 
törvényes kötelezettségünk. Ezen adatok megadása nélkül nem áll módunkban 
Önnel szerződést kötni. 


