ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
módosítással egységes szerkezetben - verziószám: 4.
módosítás hatályos: 2019. február 28. napjától
ML Global Systems Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő)
az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének megfelelően a jelen Tájékoztató
közzétételével az Adatkezelő lehetőséget kíván adni valamennyi Érintett részére, hogy tudomást
szerezzenek arról, hogy milyen célból mely adataikat, hogyan kezeli. Fontos, hogy Ön ezt a Tájékoztatót
figyelmesen
olvassa
végig!
A tájékoztatót
az
Adatkezelő
az
általa
használt
www.ecofleet.com/hu/tajekoztatas linken (továbbiakban: Weboldal) teszi közzé.

1. Adatkezelő személye
Adatkezelő: ML Global Systems Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
cégjegyzékszám: 01-09-280560
székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 42-44.
fióktelep: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 16.
e-mail cím: info@mlsystems.hu
adószám: 14531154-2-43
adatvédelmi tisztviselő (DPO): Arnótfalvy Bence Örs
Elérhetősége: email cím: info@gdpriroda.hu
telefonszám: +36704536842
(továbbiakban: Adatkezelő)

2. Az adatkezelések jogalapja, célja, időtartama, kezelt adatok köre,
megismerésre jogosultak
Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi jogalapon, célokból és időtartamig kezeli azzal, hogy az
Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelő Adatfeldolgozói ismerhetik meg az adott
adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.
Az Adatkezelő az alábbiak szerinti jogalapokkal kezel adatokat:
- az Érintett hozzájárulása - hozzájárulás megtagadása esetén nem jön létre az adatkezelés. A
hozzájárulás bármikor visszavonható, főszabály szerint az adatkezelést meg kell szüntetni ebben az
esetben, ez azonban nem érinti a hozzájárulás alatti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás alapján
teljesített adatkezelésekre jogszabály kötelező előírásokat tartalmazhat, amelyekre a jogi
kötelezettségek teljesítésére vonatkozó rendelkezések irányadóak.
- szerződés létrejötte, teljesítése - a szerződés kötésének előfeltétele az Érintett részéről az
adatszolgáltatás, ennek hiányában nem lehetséges a szerződés megkötése. A szerződés létrejöttét
követően a további adatkezelésekre jogszabály kötelező előírásokat tartalmazhat, amelyekre a jogi
kötelezettségek teljesítésére vonatkozó rendelkezések irányadóak.
- jogi kötelezettség teljesítése - az Érintett köteles a személyes adatait megadni, ellenkező esetben az
Adatkezelő nem tud eleget tenni a jogszabályi kötelezettségeinek. Ez az egyes adatkezelések jellegétől
függően azzal járhat, hogy nem jöhet létre jogviszony az Érintettel, illetve az Adatkezelő az ebből
származó esetleges hátrányos jogi következményeket kénytelen áthárítani az Érintettre;
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a jogszabályi kötelezettségein felül abban az esetben
végez harmadik országba adattovábbítást, ha az Érintett kifejezett hozzájárulását adta, vagy szerződéses
kötelezettsége (pl.: munkaszerződés, megbízási szerződés, vállalakozási szerződés stb. alapján) az
adatok továbbítását bizonyos körülmények esetén lehetővé tenni. Az adattovábbítás lehet alkalom szerű,
illetve szolgálhat bármely szerződés létrejöttére, teljesítésére, de indokolhatja jogi igény érvényesítése
is.
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Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az Érintett személyes adatait állami szervek számára abban
az esetben, ha őt érintő ügyben bírósági, hatósági eljárás indul, és az eljáró szervek megkeresik az
Adatkezelőt az eljáráshoz szerintük szükséges személyes adatokat tartalmazó iratok vagy információk,
vagy elektronikusan tárolt dokumentumok átadása céljából, a jogosultságuk igazolását követően.
Az Adatkezelő az esetleges jogi igénye érvényesítése esetén az eljáró hatóságnak, bíróságnak,
ügyészségnek, az ellenérdekű félnek (stb.) ad át adatot az eljárás jellegéhez igazodó körben.
Az Adatkezelő jogi kötelezettség alapján adatszolgáltatást teljesít a jogszabályban meghatározott
szervek felé (pl. NAV, NEAK stb.).

Internetes sütik használata:
Az ML Global Systems Kft. a www.ecofleet.com/hu weboldalon a weboldal tulajdonosával (Fleet
Complete Eesti OÜ) kötött megállapodás alapján saját céljára a Google Adwords szolgáltatását veszi
igénybe. A weboldal látogatása során az Érintett számítógépére elmentésre kerülnek szövegformátumú
fájlok (továbbiakban: sütik).
Az ML Global Systems Kft. alkalmazza a Google Inc. (a továbbiakban: Google) webelemző
szolgáltatását (Google Analytics), amely szintén sütik használatával működik.
A sütik segítségével rövidített adattartalommal információk jutnak a Google szerverére, és ott tárolásra
kerül. Amennyiben egy teljes IP-cím kerülne át a szerverre, a Google gondoskodik az IP-cím törléséről.
A Google az oldalaktivitásokról jelentést készít, azonban az Érintett IP-címét nem társítja más Googleadatokhoz.
Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket, hogy megakadályozhatja az adatai Google-höz
történő eljutását. Ehhez telepíteni kell az alábbi linken található segédprogramot:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
A Google által az Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat:
http://www.google.com/analytics
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/
Google AdWords remarketing: ha az Érintett korábban már meglátogatta a weboldalt, a Google
Adwords rendszere egy vagy több sütit küldésével egyedileg beazonosítja az Érintett böngészőjét.
Ezekkel a sütikkel csak egy adott aloldal meglátogatásának ténye és ideje kerül tárolásra. A süti
segítségével kezelt adat, az Érintett IP címe, amely az Érintett egyéb adataival nincs összekapcsolva. Ez
alapján jelenítenek meg hirdetéseket az Érintettnek külső szolgáltatók. A felhasználók az alábbi oldalon
tilthatják le a süti használatát:
http://www.google.com/ads/preferences/
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy az internetes sütiket Ők maguk is
letilthatják, azonban ebben az esetben esetlegesen egyes funkciók nem lesznek elérhetőek. A sütik
letiltását az Érintett az egyes webböngészőkben az alábbi módokon tudja megtenni:
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4028646/microsoft-edge-view-and-delete-browsing-history
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Safari:
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=hu_HU
Opera:
http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html
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Az adatkezelés célja

Kapcsolatfelvétel a www.ecofleet.com/hu honlapon, a "Visszahívást
kérek!" modulon keresztül
- Fleet Complete Eesti OÜ, Lõõtsa 2B, 11415 Tallinn - mint a honlap
tulajdonosa;
- ML Global Systems Kft, 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 42-44 - mint
az Ecofleet magyarországi hivatalos forgalmazója.
Kapcsolattartás, tájékoztatás adása az Érintett kezdeményezése alapján.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása;
az Érintett
- az Érintett természetes személyek;
- cégek, más vállalkozások, egyéb szervezetek képviseletében bármely
jogcímen eljáró személyek.
- cég neve (kapcsolattartás)
- járművek száma (kapcsolattartás, nem kötelező megadni)
- kapcsolattartó személy (kapcsolattartás, nem kötelező megadni)
- telefonszám (kapcsolattartás)
- ajánlatkérés tárgya (ajánlatadáshoz szükséges információ)
- az Érintett saját elhatározásából közölt egyéb adat
Az általános szabályoktól eltérően nem történik.
Az ML Global Systems Kft., mint Adatkezelő:
- az Érintett jogosult a hozzájárulását visszavonni, ez azonban a
visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét nem érinti. A visszavonás
akként történik, hogy az Érintett ismételten kapcsolatot létesít az ML Global
Systems Kft-vel, és ekkor kéri az adatai törlését.
Az egyszeri, joghatással nem járó tájékoztatás, információ kérése esetén a
tájékoztatás, információ megadását követően a személyes adatok törlésre
kerülnek; amennyiben a megkeresés további intézkedést tesz szükségessé,
úgy az intézkedés jellegétől a Tájékoztató szerinti időtartamig történik az
adatkezelés.
- cégek, más vállalkozások, egyéb szervezetek képviseletében bármely
jogcímen eljáró személyek esetében is a természetes személyekre vonatkozó
szabályok érvényesek - a jogi személlyel fennálló jogviszony hiányában.
A Fleet Complete Eesti OÜ az adatkezelésre vonatkozóan az adatokat
továbbítja, azonban nem menti el és nem tárolja. Egyebekben a Fleet
Complete Eesti OÜ a saját adatkezelési és adatvédelmi szabályzata szerint
jár el.
- manuálisan, elektronikusan;
- a Fleet Complete Eesti OÜ, mint a honlap tulajdonosa lehetőséget biztosít
az érdeklődők számára, hogy a termékekkel kapcsolatos kérdésüket
közvetlenül a magyar forgalmazó (az ML Global Systems Kft.) felé tehessék
meg. Az Érintett üzenetet küld a "Visszahívást kérek!" nevű modul
segítségével az ML Global Systems Kft. részére, ahol visszahívását
kezdeményezheti. Erről az ML Global Systems Kft. e-mail formájában
értesül.
- ML Global Systems Kft. e-mail tárhelyén;
- Fleet Complete Eesti OÜ webtárhelyén.
- az Adatkezelők ügyvezetője;
- Adatkezelők hozzáférési jogosultsággal rendelkező Munkatársa(i).
Facebook közösségi oldalon részvétellel kapcsolatos adatkezelés
Facebook: Ecofleet - flottamenedzsment és team menedzsment,
@mlsystems.hu
A közösségi oldal lehetővé teszi, hogy a látogatók, mint Adatkezelők a
közösségi webportál szisztémája által adott keretek között olvassák,
kedveljék, kövessék az Adatkezelő web portálon fellelhető oldalát,
hírfolyamát, egyes bejegyzéseit, illetve a bejegyzésekhez hozzászólásokat,
kommenteket tegyenek, valamint a bejegyzéseket megosszák. A közösségi
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oldal rendszere lehetővé teszi azt is, hogy az Érintettek kapcsolatfelvételt
kezdeményezzenek, illetve kapcsolatot tartsanak fenn az Adatkezelővel.
Az oldalt mindenki saját elhatározásából, önként látogathatja. Valamennyi,
a közösségi oldal által lehetővé tett, és az Érintett által igénybe vett
művelettel együtt járó adatkezelés ennek megfelelően önkéntes hozzájárulás
jogalappal történik.
A hozzájárulás megtagadásának következménye: nem történhetnek meg a
közösségi webportál, és az Adatkezelő által megengedett műveletek.
Önkéntes hozzájárulásnak minősül különösen, ha az Érintett az Adatkezelő
hírfolyamához a „tetszik”, gombra kattint, és ezzel az Adatkezelőnek jogot
ad arra, hogy a híreit, üzleti ajánlatait, cikkeit, vagy bármely más
bejegyzését az Érintett üzenő falán közzétegye.
Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy a közösségi
oldal lehetővé teszi, hogy Messengeren keresztül azonnal értesítést kapjon
az Érintett tevékenységéről.
Az Érintett.
- mindazon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát,
annak tartalmát, hírfolyamát követik, megosztják, kommentelik, kedvelik,
vagy az Adatkezelővel az oldalon keresztül kapcsolatba lépnek;
- adatkezelésben részt vevő Munkatársak;
- a webportál adminisztrátorai.
A közösségi oldal szisztémája által kezelhető adatok:
- az Érintett közösségi oldalon használt –látogatói számára publikus neve
vagy felhasználóneve;
- az Érintett közösségi oldalon közzétett - mindenki számára megismerhető
képmása;
- az Érintett közösségi oldalon közzétett e-mail címe;
- az Érintett a közösségi oldalon lehetővé tett önkéntes műveletei: az
Érintettek kedveljék, kövessék, értékeljék, az Adatkezelő web portálon
fellelhető oldalát, hírfolyamát, egyes bejegyzéseit, illetve a bejegyzésekhez
hozzászólásokat, kommenteket tegyenek, valamint a bejegyzéseket
megosszák.
Az általános szabályoktól eltérően nem történik.
Az adatkezeléshez adott önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható. A
visszavonás nem érinti a hozzájárulással Érintett időszak alatti adatkezelés
jogszerűségét. A leiratkozás a feliratkozással azonos módon történik a „nem
tetszik” link használatával, és lehetősége van az Érintettnek a követés
leállítása, bejegyzések szerkesztés útján történő törlése opciók választására
is.
Az adatkezelő az Érintett kérésére az Érintett adatainak a törlésével
megszűnteti az adatkezelést.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a saját hírfolyamán
közzétett bejegyzéseket, vagy az adatait, információit saját elhatározásából
bármikor törölhesse, illetve azok a hírfolyamban maradnak a kommentekkel
és a kedvelésekkel együtt.
Az Adatkezelő a közösségi oldala Névjegyében közzéteszi azokat a
moderációs elveket is, amelyek alapján ő dönt az Érintett letiltásával,
bejegyzése törlésével az adatkezelés megszűntetéséről. Az Adatkezelést a
webportál adminisztrátorai is jogosultak megszüntetni a közzétett
szabályzatuk alapján. Megszűnik az adatkezelés abban az esetben is, ha az
Adatkezelő törli a közösségi oldalát, felületét.
Manuálisan, elektronikusan.
Közösségi oldal, mint Adatfeldolgozó tárhelyén.
A közösségi oldal látogatói, adminisztrátorai.

Igényfelmérő lap adatkezelése
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Az Érintett az adatai megadásával az Adatkezelőtől a tevékenységei körébe
tartozó termékek, szolgáltatások megrendelése előtt a saját szükségleteit
tartalmazó igényfelmérő lapot tölt ki.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) - szerződés létrejötte és teljesítése
Az Érintett, illetve jogi személy esetében a jogosultsággal rendelkező
Munkatárs.
Minden természetes személy, jogi személyek esetében azok jogosultsággal
rendelkező Munkatársai, akik az Adatkezelőtől bármilyen szolgáltatást,
terméket kívánnak megrendelni, és ehhez a szükséges adatokat,
információkat megadják.
- az Érintett ügyfél kapcsolattartójának neve (azonosítás);
- az ügyfél képviseletére jogosult neve (azonosítás);
- az ügyfél szerelési kapcsolattartójának neve (azonosítás);
- a rendszert felhasználó Érintett neve, telefonszáma, e-mail címe
(azonosítás, kapcsolattartás);
- a beszerelés várható helyszíne, amennyiben az nem az Adatkezelő
székhelye/fióktelepe (szerződéses feltétel);
- amennyiben a gépjármű rendelkezik tachográffal, és az igényelt szolgáltatás
kiterjed a tachográf működésére, úgy a tachográf sorozatszáma (azonosítás);
- Kitöltő neve, aláírása (azonosítás).
Az általános szabályoktól eltérően nem történik.
Az igényfelmérés adatkezelésének időtartama az árajánlat sorsát osztja.
Manuálisan, papír alapon, elektronikusan. Az Adatkezelő elfogadja az
igényfelmérő lap adatszolgáltatását telefonon is, ebben az esetben az
igényfelmérő lapot az adatkezelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező
Munkatársa tölti ki, és írja alá.
Az Adatkezelő fióktelepén az irattárában, informatikai rendszerében.
- az Adatkezelő ügyvezetője;
- Adatkezelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező Munkatársa(i).
Ajánlatkérés-ajánlatadás
Az Érintett az adatai megadásával az Adatkezelőtől a tevékenységei körébe
tartozó termékekről, szolgáltatásokról ajánlatot kérhet.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása
Az Érintett.
Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér.
- az Érintett neve (azonosítás);
- az Érintett e-mail címe, telefonszáma (kapcsolattartás);
- ajánlatkérés/ajánlatadás tartalma, feltételei (ajánlat adásához szükséges
információ);
- egyéb, az Érintett által lényegesnek tartott adat, feltétel, igény.
Az általános szabályok mellett az alvállalkozó ajánlat beszerzése érdekében
az adatok eseti jelleggel az alvállalkozó részére közlésre kerülnek a szerződés
teljesítése érdekében. Alvállalkozó igénybevételéről az Adatkezelő
előzetesen tájékoztatja az Érintettet.
- ha az ajánlatra az Érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül
érdemben nem reagált, úgy az Adatkezelő az adatokat az érvényességi
időtartam lejártáig kezeli;
- ha az ajánlatot az Érintett elutasítja, az adatokat az erről szóló kézbesítés
átvételét követő munkanapig kezeli az Adatkezelő;
- ha az ajánlatot az Érintett elfogadta, úgy az Adatkezelő az adatokat az
ajánlat alapján létrejövő jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek
elévüléséig kezeli.
Manuálisan, papír alapon, elektronikusan.
Az Adatkezelő fióktelepén az irattárában, informatikai rendszerében.
- az Adatkezelő ügyvezetője;
- Adatkezelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező Munkatársa(i).
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Adattovábbítás/adatközlés,
címzettek kategóriái

Adatkezelés időtartama:

Adatkezelés módja:
Adattárolás helye:
Adatok
megismerésére
jogosultak köre:
Adatkezelés megnevezése:
Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatok forrása:

Megrendelés adatkezelése
Az Érintett az adatai megadásával az Adatkezelőtől a tevékenységei körébe
tartozó termékeket, szolgáltatásokat rendel meg.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) - szerződés létrejötte és teljesítése
Az Érintett.
Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől bármilyen szolgáltatást,
terméket megrendel.
- az Érintett neve (azonosítás);
- az Érintett e-mail címe, telefonszáma (kapcsolattartás);
- választott szolgáltatás, termék (szerződés tartalmi eleme);
- ellenérték, fizetési feltétel, igény (megállapodás tartalmi eleme).
Az általános szabályok mellett az Adatfeldolgozó igénybevétele esetén az
adatok eseti jelleggel az Adatfeldolgozó részére közlésre kerülnek a
szerződés teljesítése érdekében. Az alvállalkozó igénybevételéről az
Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet.
A megrendelés átadását/elküldését követően az adatkezelés időtartama a
létrejött szerződéshez igazodóan: 5 év elévülési idő - amelyre az Art. 202. és
203. § vonatkozik.
Manuálisan, papír alapon, elektronikusan.
Az Adatkezelő fióktelepén az irattárában, informatikai rendszerében.
- az Adatkezelő ügyvezetője;
- Adatkezelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező Munkatársa(i).
Időpontfoglalás
Az Érintett az adatai megadásával az Adatkezelővel személyes találkozásra
időpontot egyeztet.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása
Az Érintett.
Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől időpontot kér vagy kap.
- az Érintett neve (azonosítás);
- résztvevők nevei (azonosítás);
- az Érintett e-mail címe, telefonszáma (kapcsolattartás);
- a találkozóra előirányzott időpont (cél megvalósulásához);
- a találkozó tárgya, helyszíne (cél megvalósulásához).
Az általános szabályok mellett amennyiben más harmadik fél is érdekelt a
találkozón részt venni, úgy azok részvétele azzal a kikötéssel lehetséges,
hogy az Érintettet erről tájékoztatni kell. Amennyiben az Érintett ezt
elfogadta, adatközlés az Érintett harmadik fél felé történik.
- az Érintett a hozzájárulását a tervezett időpontig bármikor visszavonhatja.
Ez a visszavonás nem érinti a hozzájárulással Érintett időszak alatti
adatkezelés jogszerűségét;
- cél megvalósulásáig. További intézkedést nem igénylő, joghatást ki nem
váltó időpontfoglalás esetében az időpont elteltével egyidejűleg az Érintett esetlegesen bevont harmadik személy - adatai törlésre kerülnek.
Manuálisan, papír alapon, elektronikusan.
Az Adatkezelő fióktelepén az irattárában, informatikai rendszerében.
- az Adatkezelő ügyvezetője;
- Adatkezelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező Munkatársa(i).
Teljesítés igazolás/munkalap adatkezelése
A megrendelő és a munkát elvégző számára igazolja a munka elvégzésének
tényét. A teljesítésigazolás/ munkalap mindkét fél érdekeit védi.
A beszállítót védi a vevő esetleges későbbi kifogásaitól, a vevő pedig az
adóhatóság felé ezzel is bizonyíthatja az elszámolt költségek jogosságát.
Szolgáltatás nyújtása után a számlakiállítás feltétele lehet a mindkét fél által
cégszerűen aláírt teljesítésigazolás/ munkalap kiállítása.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) - szerződés teljesítése
A megrendelő, illetve munkát elvégző Érintett, illetve az általa rendelkezésre
bocsátott dokumentumok, okmányok, munkalap.
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A szerződést teljesítését igazoló természetes személyek, illetve jogi személy
képviseletében a lebonyolítás során eljáró természetes személyek.
Teljesítés igazolás:
- megrendelő, illetve szolgáltató Érintett neve, titulusa, aláírása (azonosítás);
- teljesítés helye, időpontja (szerződéses feltétel);
- teljesítés tárgya, szerződésszám vagy megrendelés száma (szerződéses
feltétel);
- nyilatkozat a teljesítés elfogadásáról (szerződéses feltétel);
- amennyiben közvetített szolgáltatás, azaz alvállalkozó igénybevételére
került sor, esetlegesen az Érintett alvállalkozó nevének feltüntetése
(szerződéses feltétel).
Munkalap:
- az ügyfél neve, cégneve, kapcsolattartó neve, telefonszáma, ügyfél aláírása
(azonosítás, kapcsolattartás);
- az Érintett szerelő neve, aláírása (azonosítás);
- teljesítés helye, időpontja (szerződéses feltétel);
- járműre vonatkozó adatok: rendszám, típus, évjárat (szerződéses feltétel)
- eszközadatok: SIM, ICC, eszköz típusa, IMEI (azonosítás).
Az általános szabályoktól eltérően nem történik.
Mivel a teljesítés igazolás a számla kibocsátásának alapfeltétele, ezért
főszabály szerint a számla kibocsátását követő 8 év, KATA esetében 5 év.
Manuálisan, papír alapon/elektronikusan.
Az Adatkezelő fióktelepén az irattárában, informatikai rendszerében.
- az Adatkezelő ügyvezetője;
- Adatkezelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező Munkatársa(i).
Számlákkal, szállítólevéllel kapcsolatos adatkezelés
Jogi kötelezettség teljesítése.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) - az Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése;
A számla kibocsátásával és befogadásával Érintett természetes személy,
szerződő partnerek.
A szerződéskötéssel Érintett természetes személy szerződő partnerek.
a) Átutalásos számla (elektronikus, nyomtatvány) esetén:
- a számlakibocsátó neve;
- a számla kibocsátására jogosult aláírása;
- székhelye/lakcíme;
- bankszámla száma;
- adószáma, közösségi adószáma;
- a vevő neve;
- székhelye/lakcíme;
- bankszámla száma;
- adószáma, közösségi adószáma.
b) Készpénzfizetési számla (elektronikus, nyomtatvány) esetén:
- a számlakibocsátó neve;
- a számla kibocsátására jogosult aláírása;
- székhelye/lakcíme;
- adószáma, közösségi adószáma;
- a vevő neve;
- székhelye/lakcíme;
- adószáma, közösségi adószáma.
c) Szállítólevéllel kapcsolatos adatok (elektronikus, nyomtatvány)
- a szállítólevél kibocsátó neve, irányítószáma, címe, bankszámla, telefon,
fax, postafiók, száma, telephely, raktár megnevezése (ahonnan a szállítás
történik), adószáma, közösségi adószáma;
- a vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma, közösségi adószáma;
- a megrendelés száma, kelte, ügyintézője, járat száma;
- az átvevő megnevezése, név, irányítószám, cím;
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- átvételi feljegyzések, kiállító aláírása, átvétel elismerése (bélyegző),
aláírás.
Az általános szabályoktól eltérően nem történik.
Főszabály szerint a számla kibocsátását követő 8 év.
Manuálisan, papír alapon (számlatömb, nyomtatvány);
Automatizáltan elektronikus számla, szállítólevél online adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése során.
Az Adatkezelő fióktelepén az irattárában, informatikai rendszerében.
- az Adatkezelő ügyvezetője;
- Adatkezelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező Munkatársa(i).
Az Adatkezelővel szerződésben jogviszonyban álló szervizpartnerek
minősítésével kapcsolatos adatkezelés
A szerződéses szervizpartner szakmai, technikai, és gazdasági
megfelelőségének előzetes megállapítása, a minősítés dokumentálása.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) - szerződés létrejötte, teljesítése
Az előminősített gazdasági szervezet, Adatkezelő előminősítésre jogosult
Munkatársa.
- szervizpartner megnevezése, amennyiben egyéni vállalkozó;
- az előminősítést végző Munkatárs neve, beosztása.
- előminősített gazdasági szervezet neve;
- egyéni vállalkozás esetén neve, elérhetőségei (azonosítás, kapcsolattartás).
Az általános szabályoktól eltérően nem történik.
- szerződéses jogviszony létrejötte esetén: 5 év;
- amennyiben nem jön létre szerződéses jogviszony, úgy az erről szóló
dokumentum átvételét követő 5 munkanapon belül a személyes adatok
megsemmisítésre/törlésre kerülnek.
Manuálisan, papír alapon, elektronikusan.
Az Adatkezelő fióktelepén az irattárában, informatikai rendszerében.
- az Adatkezelő ügyvezetője;
- Adatkezelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező Munkatársa(i).
Névjegykártyák, telefonszámszámok, e-mail címek kezelése
Érintett beazonosítása, kapcsolattartás az általa megadott személyes
adatokkal.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása
Az Érintett.
Az adataikat önként megadó Érintettek.
a) Névjegy
- Érintett neve;
- természetes személy Érintett székhelye, lakcíme;
- Érintett beosztása;
- Érintett telefonszáma;
- Érintett e-mail címe.
b) Telefonszám
- Érintett neve;
- Érintett telefonszáma;
- Érintett által megadott profilkép.
c) E-mail cím
- Érintett neve;
- Érintett beosztása;
- Érintett e-mail címe;
- Érintett által megadott profilkép.
Az általános szabályoktól eltérően nem történik.
Csak az Érintett hozzájárulása alapján adható tovább az adat bármely más
harmadik személynek. A hozzájárulás történhet szóban is, de mindenképpen
az Érintett tudomásával.
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Adatkezelés időtartama:
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A jogos érdeket alátámasztó
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Az Érintettek bármikor jogosultak a hozzájárulásukat visszavonni.
Visszavonás esetén az általuk megadott adatok teljes egészében törlésre, a
névjegykártyák megsemmisítésre kerülnek.
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a számára már nem releváns
adatokat tartalmazó adatok kezelését külön értesítés nélkül bármikor
megszűntesse.
Manuálisan, papír alapon és/vagy elektronikusan.
A természetes személy személyesen adja meg az adatait, mivel az a
kívánsága, hogy az Adatkezelő azokat adott alkalommal felhasználja. Ebben
az esetben ráutaló magatartással történik hozzájárulás megadása.
Az Adatkezelő fióktelepén, irattárában, informatikai rendszerében.
- az Adatkezelő ügyvezetője;
- Adatkezelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező Munkatársa(i).
Cégek, egyéb szervezetek képviselői, illetve a cégek által delegált
személyek (pl. kapcsolattartók) adatkezelése
Jogi személy, partner, vagy egyéb státuszú cégek által szerződés létrejöttéhez
(ajánlat, megrendelés, időpontfoglalás, tárgyalás stb.) és teljesítéséhez
(szerződés aláírása, átadás-átvétel, teljesítésigazolás, munkalap, számlázás,
szállítólevél, jogi igény érvényesítése stb.), marketing megkeresésekhez
megadott kapcsolattartó, vagy egyéb, az őt delegáló jogi személlyel bármely
kapcsolatban álló természetes személy adatainak kezelése, aki az adott
adatkezelésben az őt megbízó jogi személy érdekében jár el bármilyen
jogviszonyban.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) - az Adatkezelő jogos érdeke - jogi személy
Az Érintett.
A partner, vagy egyéb státuszú cégek által megjelölt, delegált természetes
személyek.
- Érintett neve;
- Érintett beosztása;
- Érintett e-mail címe;
- Érintett telefonszáma.
Az általános szabályoktól eltérően nem történik, kivéve, ha a jogi személlyel
fennálló kapcsolat vagy az ügy jellege ettől eltérően adattovábbítást igényel.
Erről az Adatkezelő tájékoztatja a jogi személyt annak érdekében, hogy a
munkavállaói(k) felé korrekt tájékoztatást tudjanak adni. A tájékoztatás
megfelelősége érdekében az Adatkezelő olyan szerződést köt a partnereivel,
melyben kölcsönösen átvállalják egymástól a saját munkavállalóik irányába
a másik félre háruló tájékoztatási kötelezettséget.
Az Érintetteknek, akik jogi személy képviseletében, vagy azok
kapcsolattartóiként járnak el, lehetőségük van az adatkezelés elleni
tiltakozásra. Ebben az esetben az adatkezelés megszüntetésére a GDPR 21.
cikk (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel akkor kerül sor, ha az
adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok nem indokolják, illetve a
személyes adatok jogi igények előterjesztéséhez, vagy védelméhez nem
kapcsolódnak.
Manuálisan, papír alapon és/vagy elektronikusan.
A GDPR 21. cikk (4) bekezdése alapján történik az Érintettek tájékoztatása
legkésőbb az Érintettel történő első kapcsolatfelvétel során.
Az Adatkezelő fióktelepén, irattárában, informatikai rendszerében.
- az Adatkezelő ügyvezetője;
- Adatkezelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező Munkatársa(i).
A szerződő partnerek által megjelölt kapcsolattartó személyek, illetve az
egyéni vállalkozók adatainak kezelése során az Adatkezelő megvalósítja a
célhoz kötött szükségesség, és az érintetti jogok korlátozásával járó
arányosság követelményét. Ezzel elfogadhatóvá teszi az adatkezelést az
Érintettek részére, akiket nem ér semmilyen aránytalan érdeksérelem, sőt az
adatkezelés az ő munkaköri kötelezettségük megfelelő teljesítését is
szolgálja.
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Marketing alapú megkeresések adatkezelése
Az üzleti partnerek körének bővítése.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása
- az Érintett;
- cégek, szervezetek.
A marketing megkeresések fókuszában álló természetes személyek, egyéni
vállalkozók, illetve jogi személyek képviseletét ellátó természetes
személyek.
- a megkeresett egyéni vállalkozók neve, elérhetősége;
- jogi személy esetén ügyvezető, kapcsolattartó neve, elérhetősége.
Az általános szabályoktól eltérően nem történik.
A megkeresést követően a személyes adatokat az üzleti partnerekre
vonatkozó szabályok szerint kezeli az Adatkezelő, amennyiben szerződéses
jogviszony jön létre. Egyéb esetekben az Érintett hozzájárulásának a
visszavonásáig tart az adatkezelés.
Manuálisan, papír alapon, elektronikusan.
Az Adatkezelő fióktelepén az irattárában, informatikai rendszerében.
- az Adatkezelő ügyvezetője;
- Adatkezelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező Munkatársa(i).

Az Adatkezelő további adatkezeléseire vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési és Adatvédelmi
Szabályzat tartalmazza.

3. Adatfeldolgozók
Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy a tevékenységével összefüggő egyes
feladatokat nem a saját szervezetén belül látja el, hanem ezeknek a kiszervezett tevékenységeknek az
elvégzésére a saját szervezetétől elkülönülő jogalany Adatfeldolgozót vesz igénybe. Ebben az esetben
az adott adatkezelést az Adatkezelő nevében az Adatfeldolgozó végzi.
Az Adatfeldolgozó az adatfeldolgozásra kötött szerződés szerint csak pontosan meghatározott
adatkezelési műveleteket végezhet. Az Adatfeldolgozó korlátai: nem hoz érdemi döntést az adatkezelés
céljáról és eszközeiről, nem készíthet másolatot, adatot nem adhat át harmadik személynek - kivéve, ha
kifejezetten erre irányul a szerződése -, a részére átadott adatokat nem vetheti egybe semmilyen
adatbázissal stb.
Adatfeldolgozás célja:
Az Adatfeldolgozó neve, címe:
A feldolgozással érintett adatok
köre:

Adatfeldolgozás módja:
Adatbiztonsági garanciák:

Adatfeldolgozás célja:
Az Adatfeldolgozó neve, címe:
A feldolgozással érintett adatok
köre:
Adatfeldolgozás módja:

Az Adatkezelő céges elektronikus levelezések és e-mail fiókok kezelése
és tárolása.
Giganet Internet Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 1. fszt.
- e-mail cím,
- e-mail címhez tartozó nevek,
- e-mail címhez tartozó profilképek,
- magában az e-mailben foglalt személyes adatok.
Automatizáltan, elektronikusan.
a Giganet Internet Kft. Adatkezelési és Adatvédelmi, illetve az IT
szabályozása.
Az
Adatkezelő
céges
digitalizált
iratainak,
elektronikus
dokumentumainak tárolása.
Giganet Internet Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 1. fszt
Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével összefüggő dokumentációkban
szereplő személyes adatok.
Automatizáltan, elektronikusan.
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Adatbiztonsági garanciák:

a Giganet Internet Kft. Adatkezelési és Adatvédelmi, illetve az IT
szabályozása.

Adatfeldolgozás célja:

Az Adatkezelő szerverén található adatállományának biztonsági
mentése.
Giganet Internet Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 1. fszt
Az Adatkezelő adatkezelői tevékenysége során használt szoftverek, és az
általuk kezelt személyes adatok.
Automatizáltan, elektronikusan.
a Giganet Internet Kft. Adatkezelési és Adatvédelmi-, illetve az IT
szabályozása.

Az Adatfeldolgozó neve, címe:
A
feldolgozással
érintett
személyes adatok köre:
Adatfeldolgozás módja:
Adatbiztonsági garanciák:

Adatfeldolgozás célja:
Az Adatfeldolgozó neve, címe:
A feldolgozással érintett adatok
kategóriái

Adatfeldolgozás módja:
Adatbiztonsági garanciák:

Adatfeldolgozás célja:

Az Adatfeldolgozó neve, címe:

A munkabérek átutalása és pénzügyi kötelezettségek teljesítése,
elfogadása
Raiffeisen Bank Rt. Nyíregyházi Fiók (4400 Nyíregyháza, Víz u. 46., Pf.
370)
számlabirtokos neve (azonosítás)
bankszámla száma (azonosítás, utalás)
közlemény (azonosítás)
összeg (azonosítás)
Manuálisan, papír alapon, elektronikusan
a Raiffeisen Bank Rt. Adatkezelési és Adatvédelmi, illetve az IT
szabályozása, a Raiffeisen Bank Rt. Illetve a rá vonatkozó jogszabályok.
Webanalítika, célzott reklám megjelenítés - annak nyomon követése,
hogy a reklámok hogyan találtak célba, illetve a weboldal látogatottsági
adatok
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

A feldolgozással érintett adatok
kategóriái
Adatfeldolgozás módja:
Adatbiztonsági garanciák:

weboldal látogatás adatok, egyedi felhasználó azonosító, látogató azonosító
süti (cookie).
Automatizáltan, elektronikusan
A Google LLC által közzétett privacy policy-ben foglalt
kötelezettségvállalások, a szigorú adat- és információbiztonsági rendszere,
az a körülmény, a Google LLC a Privacy Shield tagja.

Adatfeldolgozás célja:
Az Adatfeldolgozó neve, címe:

Elektronikus könyvelő program
PMCode Kft. 4400 Nyíregyháza Sólyom utca 18.

A feldolgozással érintett adatok
kategóriái

Vevői megrendelésekkel, szállítólevéllel, raktárkészlet nyilvántartással,
pénztárral, beérkezett számla nyilvántartással, banki bizonylatokkal, kettős
könyvvitellel, mérleggel- és eredmény kimutatással, árajánlatokkal
kapcsolatos személyes adatok.
Manuálisan, papír alapon, elektronikusan
A PMCode Kft. Adatkezelési és Adatvédelmi, illetve az IT szabályozása.

Adatfeldolgozás módja:
Adatbiztonsági garanciák:
Adatfeldolgozás célja:
Az Adatfeldolgozó neve, címe:
A feldolgozással érintett adatok
kategóriái
Adatfeldolgozás módja:

Adatbiztonsági garanciák:

Elektronikus számlázó program
First Businesspost Kft. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25.
Érintett számlázási adatai: név, lakcím/székhely, adószám
Manuálisan, papír alapon, elektronikusan.
Csak abban az esetben láthat az Adatfeldolgozó személyes adatokat, ha a
program azonnali karbantartásra szorul, és a hiba távoli eléréssel
korrigálható. Semmilyen adatkezelési műveletet az Adatfeldolgozó
egyébként nem végez.
A First Businesspost Kft. Adatkezelési és Adatvédelmi, illetve az IT
szabályozása.
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Adatfeldolgozás célja:
Az Adatfeldolgozó neve, címe:
A feldolgozással érintett adatok
kategóriái
Adatfeldolgozás módja:
Adatbiztonsági garanciák:
Adatfeldolgozás célja:
Az Adatfeldolgozó neve, címe:
A feldolgozással érintett adatok
kategóriái
Adatfeldolgozás módja:
Adatbiztonsági garanciák:

Vállalatirányítási rendszer üzemeltetése
MiniCRM Zrt., 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
Vállalatirányítással összefüggő adatkörök, így különösen Személyazonosító
adatok, kapcsolattartáshoz szükséges adatok, eszközazonosító adatok,
gépjármű azonosító adatok stb.
Manuálisan, papír alapon, elektronikusan
a MiniCRM Zrt. Adatkezelési és Adatvédelmi, illetve az IT szabályozása.
Adatvédelmi tisztviselői feladatok elvégzése
Arnótfalvy Bence Örs e.v., 4400 Nyíregyháza, Kossuth utca 1.
Adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos személyes adatok.
Manuálisan, papír alapon, elektronikusan
Arnótfalvy Bence Örs DPO Adatkezelési és Adatvédelmi szabályozása.

4. Profilalkotás
Az adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalat - ide értve a profilalkotást is.

5. Adatfeldolgozási tevékenység
Az ML Global Systems Kft. ezúton tájékoztatja az Ügyfeleit arról, hogy az alábbi tevékenységeket
adatfeldolgozói minőségben látja el:
- E-útdíjfizetéssel kapcsolatos adatok adatfeldolgozása akkreditált bevallási közreműködőként,
Az Adatkezelők személye: a megbízó Társaság (e-útdíjfizetést választó ügyfél), Nemzeti Útdíjfizetési
Szolgáltató Zrt., székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. B épület (a továbbiakban: NÚSZ), akik közös
adatkezelőnek minősülnek.
- Ecofleet rendszerében nyújtott egyéb - telematikai - szolgáltatások adatfeldolgozása.
Az Adatkezelők személye: a megbízó Társaság (ML Global Systems Kft. szolgáltatását igénybevevő
üzleti partner).
Az Érintettekel az Adatkezelők állnak kapcsolatban. A tájékoztatást az Érintettek felé az Adatkezelők
(Ügyfelek, NÚSZ) adják meg. Az Érintettek az igényeiket az Adatkezelőkkel szemben érvényesíthetik.
Az ML Global Systems Kft. Általános Szerződés Feltételei tartalmazzák a szolgáltatás nyújtásához
kapcsolódó adatkezelési szabályozást. Az Adatkezelők és az ML Global Systems Kft., mint
Adatfeldolgozó egymással adatfeldolgozási szerződést kötnek, melyben rögzítik az adatfeldolgozás
feltételeit.
Az ML Global Systems Kft. abban az esetben köt szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést – ide értve
adatfeldolgozói szerződést is -, amennyiben a fentiek szerinti Adatkezelők írásban általános
hozzájárulást adnak a további Adatfeldolgozók igénybevételéhez. A további Adatfeldolgozók személyét
a szerződés szerint az Adatkezelő részére az ML Global Systems Kft. a további Adatfeldolgozókról
szóló tájékoztatót az adatfeldolgozási szerződés alapján adja át az Adatkezelőknek, akiknek így
lehetőségük van arra, hogy az Érintetteket erről a tényről tájékoztassák.

6. Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek
-

Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
A helyesbítéshez való jog
Törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")
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-

-

Adatkezelés korlátozásához való jog
Az adathordozhatósághoz való jog
A tiltakozáshoz való jog
Bírósághoz fordulás joga
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az ügyben
törvényszék soron kívül jár el. Az Érintett az alperes illetékességén kívül választhatja a saját
lakóhelye szerinti illetékes törvényszéket.
Adatvédelmi hatósághoz fordulás joga
Az Érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1/391-1400
Fax: +36 1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

7. Adatbiztonság
Az Adatkezelő az Érintettek magánszférájának védelmét az adatkezelés és adatfeldolgozás teljes
folyamata során biztosítja. Az adatvédelem részletes szabályait az IT Szabályzat rögzíti. Adatkezelő az
adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelési tevékenység során
megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól
elkülönítetten tárolja. Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét harmadik
személynek csak az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott körben
továbbítja/közli, és megtesz minden intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy
meg ne ismerhesse.

JOGI NYILATKOZAT
Tájékoztatjuk a weblap látogatóit, hogy a weboldalon közzétett információk célja, hogy általános
tájékoztatásokkal szolgáljon, ugyanakkor nem célja az adott témakör teljességének ismertetése. Ennek
megfelelően azok nem minősülnek szolgáltatásnak sem adatvédelmi, számviteli, adóügyi, jogi,
befektetési, sem egyéb szakmai szolgáltatás körben. Ezek az információk nem képezhetik a weblap
látogatói üzleti döntéseinek kizárólagos alapját, ezekhez az adott szakterület jól felkészült szakmai
tanácsadóját kell igénybe venniük.
A weboldalon közzétett cikkek, dokumentumok, és az azokban levő információk mindössze tájékoztató
jellegűek és esetlegesen hibákat is tartalmazhatnak, amelyekért a weblap fenntartója sem kifejezetten,
sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget. Az Adatkezelő a honlap látogatásából eredő esetleges
károkért felelősséget nem vállal.
Kifejezetten felhívjuk a weblap látogatóinak a figyelmét arra, hogy a weboldalon közzétett cikkeket,
dokumentumokat, és az azokban levő információkat csak akkor használják fel, ha ezt kizárólag a saját
felelősségükre teszik, és vállalják az ebből eredő teljes körű felelősséget a következményekért, ideértve
különösen az esetleges vesztességeket, vagy bármilyen hátrányt is.
A weblap fenntartója kizárja a felelősségét weboldalon közzétett cikkek, dokumentumok, és az azokban
levő információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő minden hátrányos következményért,
közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető vagy közigazgatási, szabálysértési jellegű,
illetve bármilyen egyéb kárért, valamint egyéb hátrányért, legyen az például szerződéses, jogszabályon
alapuló vagy magánjogi.
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Az Adatkezelő honlapjának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges
eleme csak az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélyével használható fel.
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