Adatkezelési nyilatkozat az Értékesítés Támogató Oldal működése során megvalósuló
adatkezelésekről

Az Alutent Betéti Társaság) ezúton teszi közzé az Értékesítés Támogató Oldalhoz kapcsolódó
adatkezelési elveit, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el.

1. Az Alutent Bt mint adatkezelő adatai
Az adatkezelő neve: Alutent Bt
Címe: 8477 Tüskevár, Rózsa utca 1.
Elektronikus levélcíme: sales@alutent.hu
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy cégünk adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatot vagy tájékoztatásra
vonatkozó kérvényt kizárólag írásban fogad el.
2. Az Alutent Bt elérhetőségei: www.alutent.hu www.familybeach.hu www.satorwebaruhaz.hu
Érintettek köre: Munkavállalók, ügyfelek, szállóvendégek
Adatkezelés célja: Munkavállalók bejelentése, ügyfelek kiszolgálása, szállásadással kapcsolatos
adminisztráció (vendégkönyv)
Adatkezelés jogalapja: Munkavállaló, szállóvendég, és ügyfél önszántából adja meg
Érintettekre vonatkozó adatok leírása:
•
•
•

Munkavállalók adószáma, taj száma, személyi igazolvány száma, lakcíme, gyermekek száma,
végzettsége bankszámla száma.
Ügyfelek: számlázási címe, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, beosztása, bankszámla
száma.
Szállóvendégek: Név, Születési hely, Év, Lakcím

Adatok forrása:
•
•
•

Munkavállalók: okmányokból.
Ügyfelek: ügyfél által megadott.
Szállóvendégek: önszántából megadott adatok

Adatok kezelésének időtartama: 10 évnél több.
4. Az adatkezelés jogszabályi háttere, a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
Az Alutent Bt személyes adatokat a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kezel.
Társaságunk a szolgáltatás(ok) szerződésszerű nyújtása és teljesítése során az alkalmazott elektronikus
eszközök üzemeltetése vonatkozásában garantálja az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az egyéb adat és titokvédelmi
szabályokban foglaltak érvényre juttatását, valamint a megfelelő műszaki és egyéb szervezési
intézkedésekkel a személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és tárolásának a biztonságát.
5. Az adatkezelés jogalapja
•
•

törvényi elrendelés/felhatalmazás
az érintett jelen tájékoztatón alapuló önkéntes hozzájárulása - ideértve az webáruház
szolgáltatás igénybevételéhez és a szerződésszerű teljesítéshez szükséges technikai adatokat
(úgy mint pl. a belépéshez szükséges jelszó) - alapján kezel.

6. A megvalósuló adatkezelés(ek) során elsősorban az alábbi jogszabályokat tekintjük mérvadónak:

•
•

Magyarország Alaptörvénye VI. fejezetének (2) és (3) pontjában foglalt személyes adatok
védelméhez fűződő jog,
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
o hatályos Polgári Törvénykönyv,
o a számvitelről szóló 2000 évi C. tv. (Szvtv).

8. Adattovábbítások
Az Alutent Bt, a rögzített, kezelt, tárolt és feldolgozott személyes adatokat az alábbi esetben továbbíthat
harmadik fél számára:
•
•
•

hatósági, bírósági eljárásban vagy egyéb hivatalos szervtől érkező megkeresés esetén.
Szállítmányozó cégnek a megrendelt termékek célba juttatása érdekében.
Könyvelésre a számlázási adatok, valamint a munkavállalók adatai

A fentieken túl kizárólag azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból történik az adatok
továbbítása a vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében.
Továbbított adatok fajtái, címzettje és a továbbítás jogalapja: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám,
Munkavállalók adószáma, taj száma, személyi igazolvány száma, lakcíme, gyermekek száma,
végzettsége bankszámla száma. Címzettje Szállítmányozó cég és könyvelés. jogalapja információs
önrendelkezési jog illetve a számvitelről szóló 2000 évi C.tv. (Szvtv).
Az adatkezelő valamint az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, ill. az
adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege: papír alapú, elektronikus.
9. Az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogai és a jogérvényesítés lehetőségei
Az Alutent Bt., mint adatkezelő működésével, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseivel,
észrevételeivel az alábbi elektronikus levélcímen fordulhat:
info@alutent.hu

Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
•
•
•
•

tájékoztatáshoz való jog, melynek során az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt személyes
adatainak köréről, a kezelés céljáról, az adatok forrásáról, valamint az adatkezelés bármely
lényeges körülményéről,
helyesbítéshez való jog, amennyiben a rögzített adat a valóságnak nem felel meg és a
valóságnak megfelelő adat az adatkezelő rendelkezésére áll.
tiltakozás a személyes adatkezelés ellen, ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő részére
jelent előnyöket.
törléshez való jog: amennyiben az adat törlését törvény nem zárja ki, úgy az Infotv. 17. § 2)
pontjában foglaltak szerint az érintett kérheti az adatai törlését.

Amennyiben az érintett szerint az Alutent Bt vagy az általa megbízott adatfeldolgozó tevékenységével
vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy vizsgálatot
kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban Hatóság)
ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1530 Budapest, Pf.:5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: 06 1/391-1400
Fax: 06 1/391-1410

Az érintettnek továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén Bírósághoz fordulni.
Az érintett további jogaira és a Bírósági eljárás menetére vonatkozó részletes szabályokat az az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-19.§,
valamint a 21. § tartalmazza.
10. A felhasználó felelőssége
Az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy fokozottan ügyeljen bejelentkezési
azonosítóinak, jelszavainak védelmére és megválasztására, adatainak pontos (naprakész) megadására.
A felhasználó különös felelőssége, hogy az azonosításához, illetve a rendszer használatához szükséges
jelszavait megfelelő körültekintéssel és biztonsággal használja.
A felhasználók felelősséggel tartoznak minden olyan eseményért, mely azonosítóik használatával jön
létre. A felhasználók szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből
fakadóan bekövetkező személyes adattal való visszaélésekért Az Alutent Bt -t nem terheli jogi és/vagy
pénzügyi felelősség.

