ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK (ÉRINTETTEK) ADATAINAK AQ ANTON KFT ÁLTALI KEZELÉSÉRŐL ÉS JOGAIRÓL
Hatályos 2018. május 25-től
BEVEZETÉS
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 szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az
érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett
jogainak a gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII.
törvény is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.
A tájékoztatást közzétesszük társaságunk honlapján, vagy az érintett személy részére kifejezett kérésére megküldjük.
1.E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
CÉGNÉV:
AQ Anton Kft
SZÉKHELY:
8900 Zalaegerszeg, Sport u. 16.
20-09-061216
CÉGJEGYZÉKSZÁM:
11342261-2-20
ADÓSZÁM:
HONLAP:
www.anton.hu
E-MAIL CÍM:
info.aqanton@aqg.se
TELEFONSZÁM:
+36 92 550 010
(a továbbiakban: Társaság, vagy Adatkezelő)

2. Adatkezelés jogalapja: a hatályos 2011. évi CXII törvény („Info tv.”), 2018. május 25. napjától hatályos Európa Parlament és
Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés valamint a hatályos jogi, számviteli és adózási rendelkezések. Az
alábbiakban bemutatjuk az adatkezelés részleteit az egyes adatkezelési célok szerint.
3. Adatkezelési célok: jelen tájékoztató alján található táblázat szerint
4. Személyes adatok tárolásának időtartama: jelen tájékoztató alján található táblázatban adatkezelési célok szerint részletezve
5. Adatbiztonság: Társaságunk a személyes adatok védelmére megfelelő információbiztonsági szabályozást tart hatályban, az
adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Az informatikai rendszerek biztonsága érdekében azokat
tűzfallal védi, valamint víruskereső és vírusirtó programot használ. Gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő
kommunikáció ellenőrzéséről.
6. Adatfeldolgozó: Társaságunk igénybe veszi a Nexon Vállalkozási és Kereskedelmi Kft, 1138 Budapest Váci út 186.
Cégjegyzékszám: 01-09-062647, honlap: www.nexon.hu mint adatfeldolgozó szolgáltatásait.
7. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek: A természetes személy kérelmezheti az adatkezelőnél az
alábbiakat:
- tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatai helyesbítését kezdeményezheti,
- személyes adatai törlését kérheti a kötelező adatkezelés kivételével,
- tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen,
- vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu; 1530 Budapest, Pf.:5; telefon: +36 1 391 1400, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu )
Adatkezelő a természetes személy kérése, megkeresése esetén a mindenkori jogszabályokban előírt határidőn belül nyújt
tájékoztatást. 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
tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, 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.
8. Társaságunk adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem kötelezett.
9. Jelen adatkezelési tájékoztató elérhető a www.anton.hu honlapon. Társaságunk jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve
módosíthatja, mely módosításról az érintetteket az társaság honlapján keresztül tájékoztatja.

Adatkezelés
megnevezése és célja
Felvételre pályázók
adatai, önéletrajzok
kezelése elbírálás,
kiválasztás céljából

Adatkezelés
jogalapja
Társaság jogos
érdekének telesítése,
munkaerő szükséglet
kielégítése

Kamerás megfigyelő
rendszer üzemeltetése
az emberi élet, testi
épség, személyi
szabadság, az üzleti
titok védelme és a
vagyonvédelem
céljából

Munkáltató jogos
érdeke / látogató
önkéntes
hozzájárulása ráutaló
magatartással

Kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

Változó, különösen a
természetes személy
neve, születési ideje,
helye, anyja neve,
lakcím, képesítési
adatok, fénykép,
telefonszám, e-mail cím,
a jelentkezőről készített
munkáltatói feljegyzés
Kép, magatartás

Jelölt kérésére bármikor
törölhetők adatai az
adatbázisból. Automatikus
törlés a jelentkezéstől
számított 5. év végén.

Törvényes felhasználás
hiányában 3 munkanap

Az adatokhoz kik
férhetnek hozzá
Munkáltatói jogok
gyakorlására
jogosult vezető,
munkaügyi
feladatokat ellátó
munkavállalók

Kezelő személyzet,
informatikai vezető,
a munkáltató
ügyvezetője és
felsővezetők,
továbbá a
megfigyelt terület
munkahelyi vezetője

Adatkezelés
megnevezése és célja

Adatkezelés
jogalapja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

Az adatokhoz kik
férhetnek hozzá

Szerződő természetes
személy partnerek
adatainak kezelése,
vevők, szállítók
nyilvántartása
szerződés megkötése,
szerződéskötési
szándék, szerződés
teljesítése, üzleti
kapcsolattartás.

Törvényen alapuló
adatkezelés
szerződés teljesítése
céljából

Név, születési név,
születési idő, anyja neve,
lakcím, adóazonosító jel,
adószám, vállalkozói,
őstermelői igazolvány
száma, személyi
igazolvány szám,
székhely, telephely címe,
telefonszám, e-mail cím,
honlap-cím,
bankszámlaszám,
vevőszám, (ügyfélszám,
rendelésszám), online
azonosító.

A szerződés megszűnését
követő 5 év után a szerződő
természetes személy
partner kérésére adatainak
törlése vagy
deanonimizálása

Az adatkezelő
ügyfélkiszolgálással
kapcsolatos
feladatokat ellátó
munkavállalói,
könyvelési, adózási
feladatokat ellátó
munkavállalói.

Jogi személy ügyfelek,
vevők, szállítók
természetes személy
képviselőinek
elérhetőségi adatai:
célja az adatkezelő jogi
személy partnerével
szerződés megkötése,
szerződéskötési
szándék, szerződés
teljesítése, üzleti
kapcsolattartás.

Törvényen alapuló
adatkezelés
szerződés teljesítése
céljából

Az érintett természetes
személy neve,
telefonszáma, email címe

A szerződés megszűnését
követő 5 év után a szerződő
természetes személy
partner kérésére adatainak
törlése vagy
deanonimizálása

Az adatkezelő
ügyfélkiszolgálással
kapcsolatos
feladatokat ellátó
munkavállalói,
könyvelési, adózási
feladatokat ellátó
munkavállalói.

Adatkezelés
megnevezése és célja
Szerződéssel
kapcsolatos
kapcsolattartás. Célja a
szerződésből eredő
jogok és
kötelezettségek
gyakorlása

Látogatói adatkezelés a
Társaság honlapján –
sütikezelés. Célja a
weboldal funkcionális
működésének
biztosítása
(munkament /session/
sütik, használat
elősegítése,
információk gyűjtése,
honlaplátogatás
elemzése, honlap és a
szolgáltatások
fejlesztése

Adatkezelés
jogalapja
Törvényen alapuló
adatkezelés
szerződés teljesítése
céljából, jogos érdek
– feltételezve, hogy a
kapcsolattartó a
szerződő féllel
foglalkoztatásra
irányuló
jogviszonyban áll, így
ezen adatkezelés az
érintett jogait nem
érinti hátrányosan
Tájékoztatás

Kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

Természetes személy
neve, telefonszáma, email címe

A szerződés megszűnését
követő 5 év után a szerződő
természetes személy
partner kérésére adatainak
törlése vagy
deanonimizálása

Nincsen – a társaság
weboldalán információ
gyűjtés, honlaplátogatás
elemzés nem történik

Nincs adatkezelési és
adatmegőrzési funkció

Az adatokhoz kik
férhetnek hozzá
Az adatkezelő
ügyfélkiszolgálással
kapcsolatos
feladatokat ellátó
munkavállalói,
könyvelési, adózási
feladatokat ellátó
munkavállalói.

Nincs hozzáférés

Adatkezelés
megnevezése és célja
Honlapon történő
kapcsolatfelvétel

Adatkezelés
jogalapja
Az érintett
hozzájárulása

Kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

Az érintett természetes
személy neve,
telefonszáma, email címe

Az érintett törlési kérelméig

Facebook oldal:
társaság
megismeretetése,
népszerűsítése,
toborzás

Nincsen

Adatkezelő a látogatók
közzétett adatait nem
kezeli

Munkaügyi, személyzeti
nyilvántartás: célja
munkaviszony
létesítése, teljesítése
vagy megszűnése

A munkáltatói jogos
érdekeinek
érvényesítése,
munkaszerződés

Jogszabályban továbbá
belső szabályzatokban
meghatározottak szerint

Kifizetői adatkezelés:
Törvényben előírt adó
és járulékkötelezettségek
teljesítése (adó-,
adóelőleg, járulékok
megállapítása,
bérszámfejtés,

Jogi kötelezettség
teljesítése

Munkavállalók,
családtagjaik,
foglalkoztatottak, egyéb
juttatásban részesülők –
adótörvényekben előírt
személyes adatait,
akikkel kifizetői (2017:CL.
törvény az adózás

Nincs adatkezelési és
adatmegőrzési funkció, a
látogatókra a Facebook
Adatvédelmi és
Szolgáltatási feltételei
irányadók
Munkaviszony megszűnését
követő 8. év végéig,
nyugdíjfolyósítással
kapcsolatos
jogosultságokkal és
kötelezettségekkel
kapcsolatosan biztosítottra
irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését
követő öt évig.
Munkaviszony megszűnését
követő 8. év végéig,
nyugdíjfolyósítással
kapcsolatos
jogosultságokkal és
kötelezettségekkel
kapcsolatosan biztosítottra
irányadó öregségi

Az adatokhoz kik
férhetnek hozzá
Az adatkezelő
ügyfélkiszolgálással
kapcsolatos
feladatokat ellátó
munkavállalói.
Nincs hozzáférés

A munkáltató
vezetője,
munkáltatói jogkör
gyakorlója, a
Társaság munkaügyi feladatokat
ellátó munkavállalói
és adatfeldolgozói.
A Társaság adózási,
könyvviteli,
bérszámfejtési,
társadalombiztosítá
si feladatait ellátó
munkavállalói és
adatfeldolgozói.

társadalombiztosítási,
nyugdíj ügyintézés)

rendjéről (Art.) 7.§ 31.)
kapcsolatban áll.

nyugdíjkorhatár betöltését
követő öt évig.

