Adatkezelési tájékoztató Délroll Kft.

A vállalkozás a működése során megismert, tudomására jutott adatokat a tájékoztatóban
leírt módon kezeli.
Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: Délroll Kft
Székhely: 6728,Szeged,Budapesti út 4.
Cégjegyzékszám: 06-09-019323
A bejegyző bíróság megnevezése: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24113285-2-06
Telefonszám: +36-20-264-5774
E-mail: info@delroll.hu

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek
folyamatosan elérhetők a www.delroll.hu/adatkezelesitajekoztato címen. Az adatkezelésünk
2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
rendelete szabályozásait figyelembe véve készült.
A szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező
fogalom magyarázatokkal.
Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van
lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az
adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.
A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig.
Adatkezelő a következő műveleteket végzi ügyfélkapcsolatai során
Ügyfélkapcsolat árajánlatadás
Adatkezelés célja: ajánlatadás, szerződés előkészítés. Az érintettek számára ismert okból, és
kérésükre őrizzük meg.
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek a szerződés létrejöttéhez, ügyfélkapcsolati adatok
kezelése.
Adatok fajtája: Név, telefonszám, e-mail cím. Az ügyfél által megadott adatok.

Adatkezelés időtartama: 30 nap, 30 nap után törlésre kerülnek, ha nem történik
szerződéskötés.
Az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből, azok jelszóval védett tárhelyen
kerülnek őrzésre az adatkezelés ideje alatt. Papíron a cég székhelyén zárt irodában, őrzött
telephelyen.
Harmadik országban való adattovábbítás nincs.

Megrendelők, megrendelők kapcsolattartói adatainak kezelése:
Szerződés teljesítés céljából
A megrendelőkkel írásos szerződést köt a Társaság, amelyeket papíralapon és elektronikusan
tárol el. A szerződésben ügyfélkapcsolati adatok szerepelhetnek (ezek lehetnek természetes
személyek adatai).
Adatkezelés célja: ajánlatadás, szerződés előkészítés. Az érintettek számára ismert okból, és
kérésükre őrizzük meg.
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek a szerződés létrejöttéhez, ügyfélkapcsolati adatok
kezelése.
Adatok fajtája: Név, telefonszám, e-mail cím.
Adatkezelés időtartama: a szerződésből adódó szavatossági, jótállási igény miatti elévülési
határidői végéig.
Az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből, azok jelszóval védett tárhelyen
kerülnek őrzésre az adatkezelés ideje alatt.
Harmadik országban való adattovábbítás nincs.

A számlázási tevékenység
Az ügyfelek részére a számlát a Társaság maga állítja ki, nem vesz igénybe külső szolgáltatót.
Adatkezelés célja: a Társaság szerződésen alapuló kötelezettségeinek teljesítése.
Kezelt adatok köre természetes személyek vonatkozásában: név, számlázási cím, adószám
bankszámlaszám.
Adattárolás határideje: számviteli szabályok szerint a szolgáltatási tevékenység megszűnését követő 8
év adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan.
Adatfeldolgozó: könyvelés, Treasure Kft.

Honlapjaink meglátogatásakor:
Társaságunk a http://delroll.hu oldalon semmilyen megfigyelési tevékenységet nem folytat
az oldal látogatóiról. A weboldalon egyáltalán nincs elhelyezve süti, így a látogatókról nincs
információnk.
Tárhely szolgáltató:

DiMa.hu Kft, 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó

Adatkezelési tájékoztató állásra pályázók részére
Adatkezelés célja: a megfelelő munkavállaló kiválasztása.
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (a hirdetésben le kell írni, hogy a pályázó hozzájárul
ahhoz, hogy adatait x napig kezeljük, a hirdetésben a céget is meg kell nevezni, sőt az adattörlés
határidejét is.)
Adatok kategóriái: az álláspályázatban szereplő, az alkalmasság megítéléséhez szükséges személyes
adatok. Az adatok nem kerülnek továbbításra.
Adatkezelés időtartama: a pályázatban megadott határidő.

Technikai, szervezési intézkedések: az elektronikusan beérkezett pályázatokat papír alapon
tároljuk, a papíralapú pályázatokat elzárt, külön dossziéba lefűzve tároljuk az adatok
törléséig.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A Kft. és adatfeldolgozói a 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 hajtanak végre annak
érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják. A
Kft. a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai, és egyéb eszközöket úgy
választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
• változatlansága igazolható (adatintegritás);
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme
érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt

törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez
rendelhetők.

ÉRINTETTI JOGOK , JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére a Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak
érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13.
és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden
egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan
és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
Az érintett hozzáféréséhez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől
visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban vane!
Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 az adatkezelés céljai;
 az érintett személyes adatok kategóriái;
 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;
 a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.

Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása
esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó
megfelelő garanciákról A tájékozódáshoz való jog írásban az adatkezelő megjelölt
elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére –
személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is
adható tájékoztatás.
Helyesbítés joga: Az érintett kérheti a Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes
adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy
kérésére a Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

∙ személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték;
∙ az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
∙ az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; ∙
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
∙ a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
∙ a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 a népegészségügy területét érintő,
 vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek
alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére a Kft. 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, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
∙ az adatkezelést az érintett jogellenesnek tartja, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és helyette
kéri azok felhasználásának korlátozását;
∙ 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.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni. A Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról
előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa.
Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 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. A személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Kft.
nem kezeli.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekbe, 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. Ilyen automatizált döntéshozatali eljárást nincs
a Kft-nél.
Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.
Eljárási szabályok:
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk
szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás
elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő
nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A Kft. a kért információkat és
tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan
vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért
információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó
adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem
alapján történő intézkedést.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi
helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes
adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az adatkezelő az
adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.
Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken
alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének
eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az
adatkezelőtől, vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban
az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a
jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket,
vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen
járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az
adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az
adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó
egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó
mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen
módon nem terheli felelősség.
Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az
érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes)
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével
összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.
Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. www.naih.hu
Szeged, 2018.május 20.

