
 

 

 
 
 
 
A ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft adatkezelési tájékoztatója  
Az adatkezelő ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft – székhelye: 3897 Zsujta, Béke u. 6.; 
cégjegyzékszáma: 05-09-009640; bejegyezte: Miskolci Törvényszék Cégbírósága 
2002/05/23 – az általa kezelt személyes adatok kezelésének módjáról és terjedelméről, 
valamint az érintetteknek a társaság által kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatos 
jogairól az alábbi tájékoztatást nyújtja.  
 
A ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft a személyes adatokat az Európai Unió jogrendjével, 
elsősorban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. (2016. április 27.), 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 szóló rendeletével (Általános adatvédelmi rendelet), valamint további 
jogszabályokkal összhangban kezeli.  
 
Az adatkezelő azonosító adatai:  
 
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 adatkezelés célja és terjedelme:  
 
A ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft kizárólag az érvényes jogszabályokkal összhangban 
megszerzett személyes adatokat kezeli, azzal, hogy ezeket a személyes adatokat csak a 
lentiekben meghatározott céllal és terjedelemben, ill. a szerződéses jogviszony fennállása 
során kezeli, valamint az ezt követő – a szerződéses jogviszonyból következő jogainak 
érvényesítéséhez és kötelezettségeinek teljesítéséhez feltétlenül szükséges – időszakban, 
ill. a vonatkozó jogszabályok által megkövetelt időszakban.  
 
Az adatkezelés alapvető céljai:  
 

 a szerződés teljesítése és szolgáltatásnyújtás,  

 a működési tevékenységek biztosítása,  

 könyvviteli és adóügyi célok;  

 követelések behajtása,  

 jogi kötelezettség teljesítése,  

 direkt marketing,  

 vagyon- és személyvédelem,  
 
Az adatkezelés terjedelme:  
 
A ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft a személyes adatokat a következő terjedelemben kezeli: A 
másik szerződő fél szerződésben szereplő adatai, esetlegesen a kapcsolattartási adatok, ill. 
a szerződés tárgyára vonatkozó információk (az áru vagy szolgáltatás azonosítása, 
fizetéssel kapcsolatos információk stb.).  
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A ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft a személyes adatokat közvetlenül az érintett személytől 
szerzi meg a szerződéskötéskor.  
Figyelembe véve a kölcsönös jogviszony szerződéses jellegét, a személyes adatok átadása 
önkéntes alapon történik. A BETON HUNGÁRIA Kft-nek azonban nem áll módjában 
megkötni az adott szerződést, amennyiben az ehhez szükséges személyes adatok nem 
állnak rendelkezésére.  
 
A fenti célok érdekében történő adatkezelés során nem kerül sor automatizált 
döntéshozatalra vagy profilalkotásra.  
 
A ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft a személyes adatokat manuálisan és automatikusan is 
kezeli. A ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft a személyes adatok védelmét az érvényes 
jogszabályokkal összhangban műszaki és szervezési szempontból is biztosítja. A ZAPA 
BETON HUNGÁRIA Kft ugyanezt a biztosítást megköveteli adatkezelési műveleteket 
végzőktől is.  
 
A társaság, az alkalmazottak, az üzleti partnerek vagyona, valamint az emberi élet és 
egészség védelme érdekében a ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft irodaépületeiben és 
telephelyein kamerarendszerek kerültek elhelyezésre. A kamerarendszerek elhelyezéséről 
az érintetteket minden esetben információs tábla, ill. piktogram tájékoztatja, közvetlenül az 
ilyen helyiség bejáratánál. A kamerarendszer felvételeit a feltétlenül szükséges ideig tároljuk, 
és az említetteken kívül egyéb céllal nem kezeljük. Bővebb tájékoztatást a 
kamerarendszerrel kapcsolatban a ZAPA beton SK s. r. o. társaság informatikai osztályán 
kaphat.  
 
Az adatfeldolgozók és a címzettek:  
 
A ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft a fenti célok teljesítése érdekében harmadik személyt 
bízhat meg olyan tevékenységek elvégzésével, amelyek során sor kerülhet a személyes 
adatok feldolgozására. Némely ilyen esetben ez a harmadik személy válik adatkezelési 
műveleteket végző személlyé. Elsősorban könyvviteli, jogi, postai és informatikai 
szolgáltatásokról lehet szó.  
 
A ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft kizárólag abban az esetben adhatja át a személyes 
adatokat további személyeknek, ha azok hozzáférésének jogalapja törvényes rendelkezés 
(nyomozati szervek vagy egyéb ellenőrző szervek, amelyeket a törvény felhatalmaz az 
információkhoz való hozzáférésre), ill. amennyiben ez elengedhetetlenül szükséges azok 
jogos érdekeinek megvédéséhez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Az érintett jogai:  
 
Személyes adataival kapcsolatosan az érintett a következő jogait érvényesítheti:  

 igazolást kérhet személyes adatainak a (nem) kezeléséről. ill. hozzáférést kérhet az 
őt érintő személyes adatokhoz,  

 kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését, amennyiben azok 
helytelenek vagy pontatlanok,  

 kérheti személyes adatainak törlését vagy kezelésük korlátozását a törvényes 
feltételek teljesülése esetén,  

 tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,  

 joga van személyes adatai hordozhatóságához,  

 panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak 
kezelése ellentétben áll a vonatkozó jogszabályokkal.  

 


