Adatkezelési és Adatfeldolgozási Tájékoztató
Jelen tájékoztató az Ön személyes adatainak kezeléséről, továbbá az ezzel kapcsolatos jogairól ad
tájékoztatást, az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, GDPR)
és a hazai jogszabályoknak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi. CXII. törvény, Info.tv.) alapján, melyet jogharmonizáció okán 2018.08.25-i hatállyal módosítottak.
1. Adatkezelő (saját jogon):
 Adatkezelő címe:
 Adatvédelmi tisztségviselő:

Drescher Magyarországi Direct Mailing és Informatikai Kft.
1097 Budapest, Gyáli út 31.
Horváth Gyula, telefon 06 20 925-9918.

A Drescher Kft. adatkezelőként a következő adatokat kezeli, tartja nyilván, saját jogán:

(részletes leírás a Drescher Kft. „Adatkezelési és Adatfeldolgozási Szabályzat”-ában van)








Saját dolgozóiról, alkalmazottairól (munkaügyi és bér, céges autó vezetési engedély, nyilvántartás)
Kiszervezett tevékenységet végző kisegítő szolgáltatást végzőkről (kapcsolattartói nyilvántartás);
Beléptető kártya nyilvántartás;
Ügyfél (Megrendelő, Ajánlatkérő), kapcsolattartói nyilvántartás;
Drescher Partner Törzs (Integrált Vállalatirányítási rendszer);
Integrált Vállalatirányítási Rendszer, felhasználók nyilvántartása;
Drescher számítógépeit használók, belső hálózatát használók, felhasználói és jogosultsági
nyilvántartása;
 Drescher belső levelezési (személyi) e-mail levelező fiókjainak nyilvántartása;
 Drescher belső/külső levelező listák tagjainak és jogosultságainak nyilvántartása;
 A Drescher belső hálózatából Internethasználatra jogosultak nyilvántartása;
 Elektronikus megfigyelő (kamera) rendszert kezelő személyek felhasználói nyilvántartása;
 Elektronikus megfigyelő (kamera) rendszer által rögzített adatok;
 Adatvédelmi incidensek nyilvántartása;
 Adatvédelmi tisztségviselői tevékenység nyilvántartása;
 Eltévedt megkeresések nyilvántartása;
 Adatkezelést megszüntető kérelmek nyilvántartása;
 Érintetti és hatósági megkeresések, illetve az arra adott válaszok nyilvántartása;
 VPN (távoli hozzáférés) kulcsok nyilvántartása;
 Marketing célú levelezési nyilvántartás;
 Drescher belső telefonjegyzék nyilvántartás;
 Drescher céges telefonok nyilvántartás;
2. Regisztráció
A nyilvántartásokba csak az érintett Hozzájárulási nyilatkozata alapján kerülnek személyi adatok rögzítésre.
Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatkezelés során a rögzített adatok harmadik félnek nem kerülnek átadásra, továbbításra, kivételt
képeznek a jogszabályokban rögzített (kötelezően előírt) adatközléseket (Bér, Társadalombiztosítás, NAV).
A Drescher Kft. mint adatkezelő, adatfeldolgozót vesz igénybe a bér adatok feldolgozása során: OrgWare
Kft., ezt a tevékenységet a két cég között létrejött „Adatfeldolgozási Szerződés” szabályozza.
Kötelező/önkéntes adatszolgáltatás és megőrzési idők.

Kötelező adatszolgáltatás és hozzájárulás szükséges ahhoz, hogy a Drescher Kft.-vel munkaszerződést
köthessen. Az adatszolgáltatás ebben az esetben is önkéntes, de megtagadása esetén érvényes
munkaszerződés nem jöhet létre.
Személyes adatai, ha jogszabály másként nem rendelkezik, akkor a törlési kérelem, vagy a kapcsolati
viszony megszűnését követően törlésre kerülnek. Minden más esetben a Dreschr Kft. „Adatkezelési és
Adatfeldolgozási Szabályzata”-ban meghatározott megőrzési idők érvényesülnek.

A kötelező adatkezelést a GDPR 6.cikk (1) bek. c) pontja, valamint az Info.tv. 5.§ (1) b) pontja rendezi.
3. Jogorvoslat

Bármikor kapcsolatba léphet az Adatvédelmi tisztségviselővel a fentiekben említett kapcsolati (telefonszám)
módon, az alábbi jogai gyakorlása érdekében:









Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot
kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info.tv. 15.§.;
Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni,
(helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info.tv. 17.§.;
Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, a személyes adatai
nyilvánosságra kerülnek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez
jog GDPR 17. cikk, Info.tv. 17.§. (2) bek.;
Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozáshoz való jog GDPR 18. cikk);
Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg
olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő
részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk.;
Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info.tv. 21.§.;
Joga van a hozzájáruláson alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A
hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem
befolyásolja (hozzájárulás visszavonásához való jog GDPR 7. cikk (3) bek.;
Joga van felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely
jogszabállyal ellentétes (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk.

A fenti „Adatkezelési Tájékoztató”-t a www.drescher.hu Internetes portálon is megtalálja (nyilvánosság).

4. Adatfeldolgozó (szerződés alapján): Drescher Magyarországi Direct Mailing és Informatikai Kft
(1097 Budapest, Gyáli út 31.), ebben az esetben az adatkezelői jogosultságokkal és kötelezettségekkel
a Megbízó mint Adatkezelő rendelkezik.
Ebben a tevékenységben a Drescher Kft. a következő nyilvántartásokat vezeti:



Adatfeldolgozó által végzett tevékenység nyilvántartása;
Reklamáció kezelési nyilvántartás.



Drescher Kft. tudomásul veszi, hogy a kiszervezett tevékenység végzése során tudomására jutott
adatok, személyes adatnak, illetve üzleti titoknak (banktitoknak, értékpapírtitoknak) minősülhetnek,
ezért vállalja, hogy tevékenysége során minden esetben betartja az adatvédelmi szabályokat
rendelkezéseket, és a tudomására jutott adatokat és információkat időbeli korlátozás nélkül megőrizi
és bizalmasan kezeli.
Adatfeldolgozói tevékenységét a Drescher Kft. kizárólag az irányadó adatvédelmi jogszabályokban,
a kiszervezési szerződésben és az Adatkezelő (Megrendelő) utasításainak megfelelően, legjobb
tudása szerint végezheti, kizárólag a kiszervezési tevékenység megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig. A Drescher Kft. a rábízott adatokat és információkat saját céljaira, saját üzleti
érdekeinek elősegítésére nem használhatja fel, nem hozhatja nyilvánosságra, nem kapcsolhatja
össze a birtokában lévő más adatokkal, nem teheti hozzáférhetővé, illetve nem továbbíthatja
harmadik személyek számára az Adatkezelő erre való kifejezett utasításának hiányában.
A Drescher Kft. felelőssége, hogy megfeleljen az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok által, mint
adatfeldolgozó számára előírt kötelességeknek.

Az adatfeldolgozás során az átadott adatok tekintetében, a Drescher Kft., az alábbi általános adatvédelmi
kötelezettségeket vállalja, teljesíti azon túl, hogy rendelkezik az MSZ ISO/IEC 27001 tanúsítással:





Budapest, 2018. május 25.
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