Adatkezelési Tájékoztató

Frissítve: 2020. március 30.
1.

A Tájékoztató tárgya

A Strapa-Pack Kft. (Adatkezelő) a tevékenysége során birtokába jutott, vagy általa rögzített személyes adatokat az
Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően
kezeli.
A tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, valamint
adatvédelmi és -kezelési politikát,az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el, továbbá tájékoztatást
adjon végzett adatkezelésekről, az adatkezeléssel összefüggő jogokról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről
2.

Adatkezelési alapelvek

A Kft. a személyes adatok kezelése során betartja a GDPR 5. cikkében felsorolt alapelveket:jogszerűség,
tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott
tárolhatóság,integritás és bizalmas jelleg.
Adatkezelő: Strapa-Pack Csomagoló és Szolgáltató Kft. Székhelye: 2330 Dunaharaszti Bláthy O. utca 7.
Adatvédelemért felelős neve:Zimmermann Márta (Telefon +36 70 325 8880, info@strapa-pack.hu
3.

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel összefüggő adatkezelés

A Strapa-Pack Kft 2330 Dunaharaszti Bláthy O. utca 7. sz. alatti székhelyén elektronikus megfigyelőrendszert
működtet, amelyre táblák segítségével hívja fel a figyelmet.
A célhoz kötött adatkezelés elvéből fakadóan az elektronikus megfigyelőrendszert elsődlegesen személy- és
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben elismert
okból, vagyonvédelem céljára alkalmazza az Adatkezelő, a rögzített felvételek is ezen célból használhatóak fel.
A kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésről a kifüggesztett kamerás tájékoztatón keresztül kaphat
bővebb tájékoztatást.
adatkezelés célja: az objektum biztonságának és az Adatkezelő vagyoni javainak megóvása, valamint a megfigyelt
területen tartózkodó személyek testi épségének és vagyoni javainak megóvása
adatkezelés jogalapja: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény 30. § (2), az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdek
adatkezelés típusa: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok
adatfeldolgozók neve: ÁD2Elektronika 2300 Ráckeve, Kossuth L. út 122 a kamera üzemeltetője, karbantartója,
Székhely: 2330 Dunaharaszti, Szent István utca 2.
adatkezelés időtartama vagy az időtartam meghatározásának okai:
a felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3, azaz három munkanap elteltével törlésre kerül [a
személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
31. § (2)]
− amennyiben a felvételt jog vagy jogos érdek igazolásával kérték, hogy az Adatkezelő azt ne semmisítse
meg, ám a megkeresésre nem kerül sor, úgy a megkereséstől számított 30, azaz harminc nap elteltével
törlésre kerül [a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény 31. § (6)]
adatok gyűjtése: érintettől
4.

Honlap üzemeltetéssel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a honlapjait az alábbi honlapcímeken üzemelteti:
1) www.strapa-pack.hu
2) www.van-pack.hu
3) www.strapa-doboz.hu
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www.rakterburkolatok.hu

Az oldal web címe www.strapa-pack.hu

A honlapokon lehetősége van a látogatónak az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvételre.
A www.strapa-pack.hu honlap tetején és alján található felsorolásokból a referenciák sorra kattintva megjelenik a
kapcsolat felvételi form, amelyen vezetéknév, keresztnév, cégnév,telefonszám,e-mail cím, termék súlya, méret:
hossz,szélesség,magasság, a csomagolandó termék leírása, megjegyzésbe írt adatok kerülnek adatkezelésre.
A honlap sütiket nem használ.
2)

Az oldal web címe www.van-pack.hu.

A www.van-pack.hu honlapon kapcsolatfelvétel alatt név,e-mail, telefonszám, márka,egyéb, típus,milyen
burkolatot szeretne, üzenet tartalma adatok kerülnek adatkezelésre.
A honlap alján található impresszumra rákattintva a www.strapa-pack.hu honlap ugrik fel.
A Honlapra való belépés, kilépés folyamatát a látogatók számára kis adatcsomagok, ún. sütik segítik elő,
amelyeket a látogatók informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap
megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját
szolgálják.
3)

Az oldal webcíme: www.strapa-doboz.hu

Fellépéskor a www.strapa-pack.hu oldal jelenik meg, a dobozgyártás című megnevezéssel.
Az ajánlatkérés pont alatt: megrendelő neve, cégnév, email cím, telefonszám, termék súlya, méret:
hossz,szélesség,magasság, darabszám, terméksúlya, határidő, üzenet adatokat kezelik.
Facebook oldallal rendelkezik.
A honlapra való belépés, kilépés folyamatát a látogatók számára kis adatcsomagok, ún. sütik segítik elő,
amelyeket a látogatók informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap
megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját
szolgálják.
A honlap megnyitásakor a www.strapa-pack.hu honlap nyílik meg.
A www.strapa-doboz.hu honlapon az e-mail cím doboz@strapa-pack.hu.
4)
A
A
A
A

A honlap megnevezése : www.rakterburkolatok.hu

honlap megnyitásakor a www.van-pack.hu honlap nyílik meg.
honlapon lehetőség van hírlevélre küldésre
kapcsolatfelvétel során megadandó, kezelt adatok köre, név, e-mail cím, üzenet tartalma.
honlapon lehetőség van online vásárlásra,
•
a számlázás és a szállítás adatai láthatók:
o keresztnév,
o vezetéknév
o cégnév
o utca, házszám, lakás,
o város, megye, irányítószám
o telefonszám
o e-mail cím

Fizetési feltétel, banki átutalással vagy fizetés a gyártó telephelyén.
A rendelés tartalma, mely a megrendelt áru adatait tartalmazza: termék, részösszeg, szállítás, áfa összege összeg,
A honlapra való belépés, kilépés folyamatát a látogatók számára kis adatcsomagok, ún. sütik (angol nevükön,
illetve a továbbiakban: „cookie”-k) segítik elő, amelyeket a látogatók informatikai eszközén a honlap helyez el,
illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint
statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják.

Strapa-pack Kft.
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adatkezelés célja Az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel elősegítése
adatkezelés jogalapja: az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5 § (1) b)
pontja szerinti érintetti hozzájárulás
egyéb törvények: 2008 évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól, 2001 évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
adatok gyűjtése: érintettől
adatkezelés típusa: név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel tárgya, üzenet szövege
érintett: a honlap megtekintője
adatfeldolgozók neve: tarhely.eu kft. végzi az üzemeltetés, a bank neve aki az átutalásokat intézi
adatkezelés időtartama vagy az időtartam meghatározásának okai: a kapcsolat felvételi ügy elintézéséig
5.

Hírlevélküldés

A vásárlóknak www.rakterburkolatok.hu (a honlap megnyitásakor a www.van-pack.hu honlap nyílik meg). van
lehetőségük van feliratkozni az Adatkezelő marketingcélú hírlevelére. Ennek megfelelően az Adatkezelő azon
vásárlók részére, akik feliratkoztak a hírlevelére, a regisztráció során megadott – és adott esetben később
módosított – e-mail címükre, az Adatkezelő által meghatározott rendszerességgel és tartalommal, jogosult direkt
marketing célú hírleveleket küldeni, amelyek az Adatkezelő új termékeivel, akcióival, promócióival, és egyéb, az
Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos, figyelemfelhívó információkat tartalmaz.
A hírlevelek vonatkozásában az Adatkezelő olyan szoftvert használ, amely a hírlevelek tartalmának kialakítása
vonatkozásában a korábbi vásárlásokra és a vásárlási aktivitásra vonatkozó adatok alapján személyre szabott
ajánlatok kialakítását teszi lehetővé.
A hírlevél küldési tevékenységet a Reklámtv. hatálya alá tartozó esetekben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
felügyeli.
Hozzájárulás hírlevél küldéséhez
Adatvédelmi szempontból a hírlevél küldési tevékenység a webáruház üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységtől
eltérő célú adatkezelésnek minősül.
Hírlevelet azon érintettek kapnak akik, hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a szolgáltató hírlevél küldési
tevékenység céljára kezelhesse a személyes adataikat.
Leiratkozás a hírlevélről
A Reklámtv. alapján a reklám közzétevője nyilvántartást vezet azokról a személyekről, akik a reklám küldéséhez
hozzájárultak.
A nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó – adat azonban csak a hozzájáruló nyilatkozatban
foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy
előzetes hozzájárulásával adható át.
adatkezelés célja: a feliratkozók részére direkt marketingcélú hírlevél küldése
adatkezelés jogalapja: az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5 § (1) b)
pontja szerinti érintetti hozzájárulás
adatkezelés típusa: a vásárló vezetékneve és keresztneve, e-mail címe, telefonszáma
érintett: aki részére hírlevelet küld a Kft.
adatfeldolgozók neve: nem alkalmaz
adatkezelés időtartama vagy az időtartam meghatározásának okai: a hozzájárulás megadásáig, amennyiben a
vásárló vissza kívánja vonni az Adatkezelő részére, a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását (azaz le kíván
iratkozni a hírlevélről), úgy ezt a www.rakterburkolatok.hu (a honlap megnyitásakor a www.van-pack.hu honlap
nyílik meg) honlapon teheti meg.
6.

Online webáruház működtetésével összefüggő adatkezelések

Az Adatkezelő webáruházat tart fenn a www.rakterburkolatok.hu (a honlap megnyitásakor a www.van-pack.hu
honlap nyílik meg) címen elérhető honlapon azzal a céllal, hogy az ott forgalmazott termékeket értékesítse.
Az Adatkezelő webáruházzal kapcsolatos tevékenysége elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak és az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
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információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Eker tv.) 2. § a) illetve f) bekezdése alapján.
Az Adatkezelő, mint szolgáltató, az Eker tv. 13/A. (1) bekezdése alapján, a nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó
szerződések tekintetében az alábbi célokból jogosult adatokat kezelni:
-

a
a
a
a
a
a

szerződés létrehozása,
szerződés tartalmának meghatározása,
szerződés módosítása,
szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése,
szerződésből származó díjak számlázása, és
szerződéssel kapcsolatos követelések érvényesítése.

A fenti célokból az Adatkezelő a webáruház szolgáltatásait igénybe vevők azonosításához szükséges természetes
személyazonosító adatainak és lakcímeiknek kezelésére jogosult, továbbá a szolgáltatás nyújtása céljából kezelhet
olyan személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, így
tehát ezen adatok tekintetében az adatkezelés kötelező. Az Adatkezelőnek úgy kell üzemelteti a szolgáltatás
nyújtása során alkalmazott eszközeit, hogy a személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a
szolgáltatás nyújtásához és az Eker. tv.-ben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
A fentebb meghatározott adatokat az Adatkezelő – a Ptk. 6:22. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően – a közte és a
Vásárló között létrejött szerződés(ek)ből származó esetleges igények érvényesíthetőségére tekintettel a
követelések esedékessé válásától számított öt évig kezeli.
A regisztráció során rögzített adatok
A webáruházból csak regisztrált vásárlók rendelhetnek meg termékeket.
A Vásárlónak a Webáruház Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) alapján a következő adatokat
kell a regisztráció során megadnia:
•

számlázás és szállítás adatai láthatók:
o keresztnév,
o vezetéknév
o cégnév
o utca, házszám, lakás,
o város, megye, irányítószám
o telefonszám
o e-mail cím

A regisztráció során automatikusan rögzítésre kerül a Vásárló által használt IP cím is.
A vezetéknév és keresztnév, a lakcím, illetve amennyiben az nem azonos a lakcímmel, úgy a számlázási cím (cég
esetén a cégnév) az Adatkezelő általi kezelése az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt kifejezett törvényi
felhatalmazáson alapul. Ugyanezen törvényhely hatalmazza fel az Adatkezelőt az IP cím és e-mail cím kezelésére,
mivel az a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adat. A telefonszám
kezelése a Vásárló hozzájárulásán alapul, ugyanakkor az elektronikus levelezés helyettesítése, illetve a gyors
kommunikáció szempontja indokolja a kezelését. A Vásárló önkéntesen megadhatja továbbá a faxszámát.
A regisztrációt követően azonnal elkészül a Vásárló személyes fiókja, ennek megtörténtéről a Vásárló értesítőt kap
az általa megadott e-mail címre. A regisztráció során rögzített adatok kezelése szükséges a webáruház nyújtotta
szolgáltatás teljesítéséhez, valamint a Vásárlók azonosításához, így azokat az Adatkezelő a személyes fiók
törléséig kezeli.
A Vásárló a regisztráció során megadott adatait bármikor módosíthatja a honlap megfelelő felületén.
A Vásárló személyes fiókjának megszüntetését a „saját fiókom” beállításain belül „fiókadatok módosítása” fül
alatt teheti meg.
A megszüntetésről a Vásárló az általa megadott e-mail címre elektronikus levélben értesítést kap. A személyes fiók
megszüntetésével a Vásárló regisztráció során felvett adatait az Adatkezelő törli.
A megrendelés során rögzített adatok, korábbi rendelések adatai, a megrendeléssel kapcsolatban esetlegesen
felvett további adatok:
A Vásárló a honlap megfelelő felületén kezdeményezhet megrendelést a webáruházban. A megrendelés folyamata
során a Vásárlónak meg kell jelölnie, illetve meg kell adnia:
A honlapon lehetőség van online vásárlásra,
Strapa-pack Kft.
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számlázás és szállítás adatai láthatók:
o keresztnév,
o vezetéknév
o cégnév
o utca, házszám, lakás,
o város, megye, irányítószám
o telefonszám
o e-mail cím

Az Adatkezelési tájékoztató és az ÁSZF kipipálása után a rendelés elküldhető.
Fizetési feltétel, banki átutalással vagy fizetés a gyártó telephelyén.
Megjelenik a rendelés tartalma, mely a megrendelt áru adatait tartalmazza: termék, részösszeg, szállítás, áfa
összege.
Online Bankkártyás Fizetés esetén az Adatkezelő továbbá rögzíti és kezeli:
Megjelenik a
•
rendelés tartalma, mely a megrendelt áru adatait tartalmazza
•
termék,
•
részösszeg,
•
szállítás,
•
áfa összege
•
összeg,
A Vásárlónak lehetősége van arra továbbá, hogy:
•
megjegyzést fűzzön a rendeléséhez
•
megadja bankszámlaszámát és számlakezelő bankját
A megrendelés során kezelt és rögzített adatokat az Adatkezelő a megrendelést követően is kezeli, mivel a Vásárló
számára biztosítja korábbi rendelései áttekintését, a további megrendelések megkönnyítése, valamint
felgyorsítása végett. A korábbi rendelések fenti adatainak rögzítése a Vásárló önkéntes hozzájárulásán alapul.
Ezeket az adatokat az Adatkezelő a Vásárló személyes fiókjának fennállta alatt, annak törléséig kezeli.
A Vásárló személyes fiókjának törlését a info@van-pack.hu címre küldött elektronikus levélben kérheti. Az
Adatkezelő két munkanapon belül törli a Vásárló személyes fiókját, és erről megerősítést küld a Vásárló megadott
e-mail címére. A személyes fiók törlésével a Vásárló megrendelés során felvett adatai, korábbi rendeléseinek
adatai helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek.
A megrendelések módosításával, visszavonásával illetve a megrendeléstől való elállás esetén keletkezett emailekben, levelekben, nyilatkozatokban szereplő adatokat az adott dokumentum céljához kötötten, törvényi
felhatalmazás alapján kezeli az Adatkezelő és azokat az ügy elintézését követően archiválja.
adatkezelés célja: a webáruház szolgáltatásainak (a továbbiakban: szolgáltatások) megfelelő nyújtása és igénybe
vétele, így különösen a webáruház vásárlóinak regisztrációja és nyilvántartása, a megrendelések kezelése és
teljesítése, a vásárlási tranzakciók, illetve az azokhoz kapcsolódó számlázás lebonyolítása és dokumentálása,
továbbá a vásárlói szokások elemzése, a vásárlókkal való kapcsolattartás
adatkezelés jogalapja: az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5 § (1) b)
pontja szerinti érintetti hozzájárulás, az Sztv. 169. § (2) bekezdése és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény 13/A. § - a
adatkezelés típusa: vezetéknév és keresztnév, lakcím, továbbá amennyiben az eltérő úgy a számlázási cím (cég
esetén a cégnevet is szükséges feltüntetni), e-mail cím, telefonszám, faxszám, a szállítási cím, a megrendelt
termékek, a megrendelt termékek mennyisége, a választott fizetési mód a megrendelt termékek elnevezése a
megrendelt termékek bruttó és nettó vételára, megrendelésük időpontja, a megrendelés egyedi azonosítója, a
megrendelt termékeket tartalmazó csomag egyedi azonosítója, a megrendelés során használt IP cím.
adatok gyűjtése: érintettől
Online Bankkártyás Fizetés esetén az Adatkezelő a következő adatokat kezeli:
•
•
•
•
•
•

rendelés tartalma, mely a megrendelt áru adatait tartalmazza
termék,
részösszeg,
szállítás,
áfa összege
összeg,
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A Vásárlónak lehetősége van arra továbbá, hogy:
•
•

megjegyzést fűzzön a rendeléséhez
megadja bankszámlaszámát és számlakezelő bankját

érintett: aki a honlap ajánlataiból vásárol
adatfeldolgozók neve: a bank neve aki az utalásban részt vesz
adattovábbítás címzettje: adattovábbításra nem kerül sor
adatkezelés időtartama vagy az időtartam meghatározásának okai a regisztráció során megadott adatok
esetében az érintett törlési kérelméig, minden más esetben az adatfelvételtől számított 8 év [Sztv. 169. § (1)-(2)]
7.

Facebook

Az Adatkezelő Facebook oldallal rendelkezik, mely a https://www.strapa-pack.hu, linken érhető el.
Ezen oldalhoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet.
Az oldalon közzétehet az Adatkezelő fényképeket.
A GDPR értelmében a Hatóság a saját tagállamának területén illetékes az általános rendelet alapján ráruházott
feladatok végzésére és hatáskörök gyakorlására.
A Facebook európai felhasználóinak adatait a Facebook Ireland Ltd. kezeli, amelyet az interneten keresztül
(https://tinyurl.com/jxwbe47), vagy levélben, az alábbi címen lehet elérni: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
Az adatkezelővel szemben a Facebook európai felügyeletét ellátó ír adatvédelmi hatósághoz fordulhat az
info@dataprotection.ie e-mail címen.
A Facebook regisztráció és bejelentkezés nélkül is elérhető súgóközpontjának a „Szabályok és jelentések”
menüpont „Visszaélés jelentése” alpontjában információt talál arról, hogy milyen esetekben és hogyan lehet
bejelentést tenni a közösségi oldalhoz.
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató https://facebook.com/help/cookis linken érhető el
8.

Az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogok gyakorlása:

Érintettet az általános adatvédelmi rendelet és Infotv. alapján megillető jogok:
1. Előzetes tájékozódáshoz való jog
2. Hozzáféréshez való jog
3. Helyesbítéshez való jog
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
5. Törléshez való jog
6. A tiltakozáshoz való jog
Az adatkezelő elősegíti az érintett fent leírt jogainak a gyakorlását. Az adatkezelő az érintett fent leírt jogok
gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem
áll módjában azonosítani.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fent leírt jogokkal kapcsolatban kérelem nyomán hozott
intézkedésekről.
Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a
további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben
említett minden releváns kiegészítő információról.
Előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése
Az adatkezelő az általa illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján az adatfeldolgozó által végzett
műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően
haladéktalanul az érintettet tájékoztatja.
A tájékoztatás teljesítését az elérni kívánt céllal arányosan az adatkezelő késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát
korlátozhatja vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése elengedhetetlenül szükséges.
Az Érintettek hozzáférési jogának érvényesülése
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A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az adatkezelő tájékoztatja arról, hogy
személyes adatait maga az adatkezelő, illetve megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó
kezeli-e.
Az érintett hozzáféréshez való jogának érvényesítését az adatkezelő az elérni kívánt céllal arányosan korlátozhatja
vagy megtagadhatja, ha ezen intézkedés elengedhetetlenül szükséges, amely adatkezelésről az adatkezelő
írásban, haladéktalanul tájékoztatja az érintettet.
Helyesbítéshez való jog érvényesülése
A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő, ha az általa, illetve a megbízásából vagy
rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok helytelenek vagy hiányosak
azokat haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett
által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozatával kiegészíti
Ha az adatkezelő a meghatározottak szerint az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, annak tényéről és a helyesbített személyes adatról
tájékoztatja azt az adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel érintett személyes adatot továbbította.
Törléshez való jog
A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait:
a. az adatkezelés jogellenes
b. a célja megszűnt
c. a kezelésére meghatározott időtartama eltelt
d. jogalapja megszűnt és nincs másik jogalapja a kezelésnek
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő meghatározott adatkezelési
műveletekre korlátozza az adatkezelést
a. ha az érintett vitatja az adatok pontosságát, korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé
teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
b. az adatok törlésének lenne helye, de az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit.
c. az adatok törlésének lenne helye, de jogszabályban meghatározott vizsgálatok, eljárásokhoz
d. az adatok törlésének lenne helye de dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok
megőrzése szükséges
Az érintett kérelmére az adatkezelő illetve az adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére,
korlátozásra vonatkozó kérelmét elutasítja az érintetett írásban haladéktalanul értesíti.
Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatban bármikor tiltakozhasson személyes adatainak, az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett adatkezelése esetében, adatkezelés
az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
Hozzájárulás visszavonása
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Jogorvoslat
Információ, panasz
Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és
jogainak gyakorlásáért az Adatkezelő adatvédelmi felelőséhez fordulhat:
Zimmermann Márta (Telefonszám: +36 70 325 8880, info@strapa-pack.hu)
Panasz ügyintézése a Hatóságnál
További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt
benyújtani. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett
bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával
kapcsolatban.
A Hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu
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