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Tájékoztató adatkezelési szabályzatról, adatkezelésről

Tisztelt szerződéses partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy az MTSZ TEAM Munkavédelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban:
Társaság) adatkezelési dokumentációja a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezés
jogáról és az információ-szabadságról (Infotv.), és 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 (általános adatvédelmi
rendelet, GDPR), alapján elkészült és hatályba lépett. A jelen MTSZ-002-1. sz. verzió már az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2018. évi XIII. törvény előírásainak is megfelel.

Engedje meg, hogy - mint régi szerződéses partnerünket - röviden tájékoztassuk az Önöket
érintő személyes és céges adataik kezelésével kapcsolatos eljárásunkról:

a) A Társaság az ajánlatait, illetve a szerződő felek által elfogadott, és aláírt megbízási vagy
karbantartási szerződéseket papíralapon, a Társaság debreceni irodájában riasztóval
védett, zárható páncélszekrényben őrzi.

b) A szerződések elektronikusan az ügyvezető számítógépén is rögzítettek - egy. külön az
erre a célra nyitott mappában.

c) A tárolt adatok köre:

- Közületi megbízók esetén: a megbízó neve, adószáma, cégjegyzék száma, címe,
bankszámla száma, képviselője neve - aki egyben a
szerződés aláírója is -, a kapcsolattartó neve, telefon-
száma, email címe,

- Társasházak esetén: a Társasház címe, adószáma, bankszámla száma, a
közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke neve,
- aki egyben a szerződés aláírója is -, a kapcsolattartó
neve, telefonszáma, email címe.

d) Mivel a vállalkozási, illetve a karbantartási szerződések egyes pontjai kizárólag a kap-
csolattartók személyes adataira vonatkoznak, a szerződésben megadott személyes adataik
az érintettek külön hozzájárulása nélkül is kezelhetők, mivel az adatszolgáltatás elmara-
dása megnehezítheti a kapcsolattartást. Személyes adataik átadásáért a mindenkori
megbízó felel.

Tájékoztatás szerződéses partnerünk jogairól

Felhívjuk figyelmét, hogy Önnek, mint a Társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló, és
egyben a személyes adatok kezelésében érintettnek:
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a) joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely az Ön személ-
yes adatainak kezelésével kapcsolatos (így különösen a személyes adatai kezelésének
céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek köréről,
az adatkezelés időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az Ön
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire valamint a vonatkozó
főbb jogszabályi helyekről),

b) kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
c) joga van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése

automatizált módon történik), valamint
d) a törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése

ellen, illetve
e) jogosult arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor

ingyenesen visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti
- hozzájáruláson alapuló - adatkezelés jogszerűségét.

f) joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím:
1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve jogorvoslatért bíróság-
hoz fordulni. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per -
az Ön választása szerint - az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék
előtt is megindítható. Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerint
felügyeleti Hatósághoz is benyújthatja panaszát.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna panaszával
- egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében  - keresse meg Társa-
ságunk ügyvezetését.

Kérjük továbbá szíves hozzájárulását, hogy honlapunkon - csak a cégnévvel vagy esetleg az
Önök által átadott céges logóval együtt, a referenciáink között - közzétehessük szerződéses
kapcsolatunkat.

Egyben jelezzük, hogy amennyiben 15 napon belül a jelen tájékoztatóban szereplő infor-
mációkkal kapcsolatban írásbeli kifogásuk nem érkezik, akkor azt személyes adataik kezeléséhez
és feldolgozásához való hozzájárulásukként kezeljük.

Ebes, 2022. május 16.

       Tisztelettel:

Magyar György Tamás s.k.
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