ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. Az adatkezelési tájékoztató célja
Az Ipari Elektronikai Szerviz Kft. (4027 Debrecen, Gyires Béla utca 3.) a továbbiakban,
szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény
tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés
megfelel az Adatkezelési szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az
Európai Unió által meghatározott elvárásoknak.
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Az Ipari Elektronikai Szerviz Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori
megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit.
Az Ipari Elektronikai Szerviz Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak
védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának
tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Társaságunk az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai
Amennyiben megkeresné Társaságunkat, cegkapu@ieskft.hu vagy az info@ieskft.hu
elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
Név:

Ipari Elektronikai Szerviz Kft.

Székhely:

4027 Debrecen, Gyires Béla utca 3.

Cégjegyzékszám:

09-09-030064

Adószám:

24085197-2-09

Telefonszám:

+36 49 540 343

E-mail:

info@ieskft.hu

3. A kezelt személyes adatok köre
3.1 Vevők esetén:
Természetes személy: név, lakcím
Jogi személy, vagy Jogi személyiség nélküli társaságok és Egyéni vállalkozók esetén:
cégnév, cím, adóigazgatási szám, kapcsolattartó neve, telefonszáma vagy e-mail címe

Szállítók esetén: a számlán szereplő adatokat
Munkavállalók esetén:
név, lakcím, születési hely, idő; anyja neve; Adóazonosító szám; TAJ szám;
munkavállalók gyermeke esetén a családi adókedvezmény igénybevételéhez a
gyermek neve, adóazonosító száma

3.2 Technikai adatok
A személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai 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.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés ellen.
A Társaságunk az adatkezelés során megőrzi




a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát
és teljességét;
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége
van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az
ezzel kapcsolatos eszközök.

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve
vevő adatok
vevő adatok

Felhasználása
számlázás
vevő elégedettség

szállító adatok

rendelések
/minősítés
munkaviszony
létesítése
családi
adókedvezmény

munkavállalók
munkavállalók
gyermekei

Jogalap
Megőrzési idő
Számviteli tv. és Áfa tv. 8 év
ISO
a Tanúsítvány
érvényességéig
önkéntes /ISO
a Tanúsítvány
érvényességéig
munkaügyi és adó tv-ek 50 év
adó tv.

5 év

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
Tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson
alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e
hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását
jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
-

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (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 (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

6. Az adatok fizikai tárolási helyei
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a
következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:
Az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel,
böngésző vagy levelező programmal, amelyen keresztül kapcsolatba lép velünk.
A látogatott weboldal, honlapunk, automatikusan nem gyűjt információkat Önről, így azok nem
kerülnek továbbadásra sem statisztikai, sem reklám célból harmadik félnek.

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
Ügyfeleink adatainak tárolását és továbbítását tárhelyszolgáltatónk a tarhely.eu végzi.
Munkatársaink a tárhelyszolgáltatóval fennálló szerződés szerint, titkosított kapcsolaton
keresztül -SSL kommunikálnak a szolgáltatóval, illetéktelen hozzáférés, betekintés harmadik
fél számára nem lehetséges.
Ügyfeleink adatait bizalmasan kezeljük, feldolgozás, továbbítás során személyes adatokra
vonatkozó szabályokat a partnerekkel kötött szerződések titoktartási záradéka tartalmazza.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását,
élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az
adatkezelő fenti elérhetőségein.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím:

1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon:

+36 1 391 14 00

Fax:

+36 1 391 14 10

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:

http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési
hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
NAV, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok
közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
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