AZ EURÓPAI ÚNIÓ ÉS TANÁCS (EU) 2016/679-ES RENDELETÈNEK (GDPR) 13. ÉS 14.
CIKKELYE SZERINTI TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG
1.

BEVEZETÉS

A Hödlmayr-csoport vallja az Európia Ùnióban elfogadott adatvédelmi alapelveket és
megfelelően ügyel arra, hogy az EURÒPAI ÙNIÒ ÈS TANÀCS (EU) 2016/679 RENDELETÈNEK
(GDPR) irányadóan szabályozó előírásai betartassanak.
Személyes adatok ezért csak a megfelelő jogalap (GDPR 6. cikkelye) megléte esetén kerülnek
begyűjtésre, feldolgozásra és továbbadásra, mindeközben ügyelve az adatfeldolgozás
alapelveinek betartására (GDPR 5. cikkelye).
Az alábbi információk képezik az alapját az érintetteknek a GDPR által elismert jogainak
hatásos gyakorlásához.
2.

A FELELŐS AZONOSÌTÀSA

A személyes adatok feldolgozásának okáról és eszközéről a Hödlmayr-csoport társaságai
döntenek. A GDPR értelmében vett felelősök az egyes társaságok itt (Link:
https://www.hoedlmayr.com/en/data-protection/how-to-contact-us) érhetők el:
A Hödlmayr-csoport, mint a GDPR szerinti felelős, székhelyeiről információt itt (Link:
https://www.hoedlmayr.com/en/company/locations) talál.
3.

A FELDOLGOZÁS OKAI ÉS JOGALAP

A Hödlmayr-csoport társaságai a személyes adatokat megbízásfeldolgozáshoz és
szerződésteljesítéshez valamint iratmegőrzési kötelezettségének teljesítéséhez használja fel.
Ezeken kívül feldolgozási folyamatok történnek még a regisztrációs és legitimációs
folyamatok végrehajtása során.
Személyes adatokat a Hödlmayr-csoport az érintett személy beleegyezése alapján gyűjt be,
dolgoz fel és adott esetben ad tovább. A szerződésteljesítés elsődleges feldolgozási oka egy
kiegészítő jogi alapot képez. Eszerint fenn áll a jogos érdek kiváltképpen a Hödlmayrcsoporton belüli adatátvitelre.
4.

FELDOLGOZOTT ADATKATEGÓRIÁK (CSAK A GDPR 14. CIKKELYE)

A begyűjtött és feldolgozott személyes adatok a következőket foglalják magukba
- névadatok
- címadatok
- elérhetőségi adatok
- foglalkozás.
5.

ÁTVEVŐ AZ EURÓPAI ÚNIÓN BELÜL

Amennyiben a feldolgozás oka ezt megköveteli, a személyes adatok az Európai Ùnión belül a
Hödlmayr-csoport társaságainak valamint megbízásfeldolgozóinak továbbadásra kerülnek.

Information provided according to the article 13 and 14 regulation (EU) 2016/676

2018-05-10/Rev. 02

6.

TOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA

A személyes adatok továbbadása az Európai Ùnión kívüli országokba (harmadik ország)
kizárólag a Hödlmayr-csoport ottani székhelyű társaságainak a megbízásfeldolgozás és
szerződésteljesítés okán történik.
A szükséges adattovábbításhoz a Hödlmayr-csoport társaságai, melyek Európai Ùnión kívüli
székhellyel rendelkeznek, vagy az Európai Bizottság szerinti arányossági határozattal vagy
megfelelő a GDPR 46. cikkelye szerinti adatvédelmi garanciával rendelkeznek.
7.

A MENTÉS IDŐTARTAMA

A Hödlmayr-csoport társaságai a személyes adatokat a mentési korlátozás elvéhez mérten a
törvényileg meghatározott adatmegőrzési határidő idejére mentik. Az idevonatkozó
meghatározó rendelkezések alapján az alapvető mentési időtartam a szerződés teljesítésétől
illetve az üzleti kapcsolat végétől számított 7-től 22 évig tartó időszak.
A törvényes adatmegőrzési határidőn túl a személyes adatok leghosszabban arra az
időszakra kerülnek mentésre, amíg az a konkrét feldolgozási célhoz vagy a jogigény
érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez különösen a GDPR 17. cikkelyének 3.
bekezdése e. pontja értelmében szükséges.
8.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett személyek érdekei védelmében fennáll
- a tájékoztatáshoz való jog
- a helyesbítéshez való jog
- a törléshez való jog
- az adatminimalizáláshoz való jog
- a feldolgozás elleni tiltakozáshoz való jog
- az adatátruházáshoz való jog
- a törlés/helyesbítés közléséhez való jog amennyiben lehetséges valamint
- a teljesen automatizált döntések emberi ellenőriztetéséhez való jog
9.

A BELEEGYEZÉS VISSZAVONÁSA

Az érintett személyeknek joguk van beleegyezésüket egy vagy minden feldolgozási
tevékenységhez bármikor visszavonni. A visszavonásig már megtörtént feldolgozási
folyamatokat a visszavonás nem érinti.
10. PANASZTÉTELI JOG FELÜGYELETI SZERVNÉL
Ha az érintett személy úgy látja, hogy az őt illető személyes adatok feldolgozása a GDPR
előírásai ellen vét, úgy joga van panaszt tenni az osztrák adatvédelmi hatóságnál, valamint
minden az Európai Unió tagállamának nemzeti felügyelő szervénél.
11. A FELDOLGOZÁS FORRÁSA (CSAK A GDPR 14. CIKKELYE)
Amennyiben a személyes adatokat nem az érintett személy bocsájtotta rendelkezésre, akkor
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a feldolgozott személyes adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak, mint
például nyilvános regiszterekből (cégkönyv, telekkönyv) ill. egyéb online elérhető
adatbankokból és forrásokból vagy olyan joghordozóktól, melyek felhatalmazottak a
Hödlmayr-csoportnak adatokat szolgáltatni.
12. AZ ADATOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE (CSAK A GDPR 13.
CIKKELYE)
A személyes adatok az érintett személyek általi rendelkezésre bocsátása a Hödlmayrcsoporttal megkötendő szerződések valamint a megfelelő megbízásfeldolgozás végett
szükségesek. A regisztrációs és legitimációs folyamatok végrehajtása is feltételezi a
személyes adatok rendelkezésre bocsátását.
A személyes adatok nem rendelkezésre bocsátása a szerződéskötés ellehetetlenüléséhez, a
megbízások kivitelezhetetlenségéhez vagy a regisztrációs és legitimációs folyamatok
megszakításához vezethet.
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