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Á PERKONs oFIŐ

Dunaúivárosi Hőszolgá|tatő Korlátolt Felelősségii Tátsaság

(a

továbbiakban Tátsaság, Ádatkezelő vagy,,Mi'') belső adatkezelési folyamataljogszerűségének és
az érjntettek jogainak biztosítása céljábőI az alábbi adawédeimi tá1ékoztatőt alkotja.
Adatkezelő megnevezése: PERKONS DHo Kft.
Adatkezelő cégjegyzékszáma; Cg. 01-09-342835
Ádatkezelő székhelye:
1037 Budapest' Montevideo utca 6.1. em.
AdatkezeIő elektronikus címe: perkons@perkons.hu
AdakezeIő képviselője:
Pikóné Pe{ési Irén Magdolna műszaki igazgatő és
Jeszenszky Gábot ügyvezető együttesen

Társaságunk a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorb^n az alábbi jogszabályok
előttás ai s zetin t kez. eli :

'

infotmációs önrendelkezési iogról és az jnfotmáciőszabadságról szőIő 2011. évi CXII.

törwény (továbbiakban Info. tv'),
az Európai Padament és a Tanács (EU) 2016/679 tendelete a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmétől és az thyen adatok szabad

átarnlásfuőI. valamint

a

95/46/EI{ rányelv hatályon kívül he|yezésétől (általános
GDPR).

adatv édeimi tendelet) (továbbiakb an : Rendelet vagy

Társaságunk a szeméiyes adatokat bizaknasan kezeli, az adato\< megőrzése ét<lekében megtesz
minden' az adattátolásLtoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos
adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

Fogalmak
Jelen Ádatkezelési tájékoztatő fogalmr rendszere megegyezik a Rendelct 4. cikkében meghatátozott
étteLmező fogalommagyatázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítettenInfotv. 3. $ értelmező
rendelkczéseivel.

Ámikot a jelen tá)ékoztatő adatoktól, vagy adatkezeléstőI tcndelkezik'
illetve ezek kezelésétkell étteni.

^zoÍ1személyes

adatokat,

*{.t<*{.

I

I.

ADATKEZE"LE'SI CEL: Kommunik

Tátsaságunk

a

kommunikációt postai

áciőv al kapcsolatos adatkezelés

és elekttonikus úton folytathatja. Bárki

Társaságunkkal a kapcsolatot postai úton küldött levél és elektronikus üzenet útján.

Az

érintettel töténő

-

felveheti

bármely ügyhöz kapcsolódó - kommunikáció során Tátsaságunk a jelen
tájékoztatőbaryttak szerint kezeli az étntett személyes adatait.

Adatkezelés célia

A Társaság és az étintett közötti kommunrkáctő. Az érintett által megadott adatokat lázárólagavele
folytatott kommunikáció, illetve a levélben, üzenetben foglaltakkal kapcsolatos ügyintézés
érdekébenkezeljük. Az étjntett 1ogosult felkeresni Társaságunkat bátmrlyen ügyben postai és
elekttonikus úton.

Kezelt személyes adatok

Név' levelezési cim' e-mail cím, valamint minden egyéb olyan informáciő,
kezdeményezett ügyben az érintett szetint lényeges.

meIy az, édntett által

Adatkezelés jogalapja

Á

személyes adatok kezelésénekjogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát az
adatkezelés o|yan szerződés ftötelem) .teljesítéséhezszükséges' amelyben az étintett az egylk féI,
vagy
a szerződés megkötését megeIőzően az éintett kéréséretörténő lépésekmegtételéhez
^z
szükséges. 'Iársaságunk úgy tekinti, hogy az érintettekkel folytatott kommunikáció egy kósóbb

megkötendő szetződéshez (megállapodáshoz) kapcsolódó előzetes adatkezelés, vag' egy mát
megkötött szetződéshez kapcsolódó adatkezelés.
Ezen felül a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (ogos étdek) is jogalapot ad Tátsaságunknak
az adatkezeléste. Társaságunk jogos étdeke, hogy amennyiben megkeresik valami1yen ügyben,
akkor vá|aszadáshoz szükséges szcmélyes adatokat kczelje.
Személyes adatok fottása

Az

érintett. Mivel az érjntett a személycs adatok fottása, a kezelt adatok körónek esetleges
v álto z ás fuőI az ok felvé telcko t' kö zve tlenü I ad' táj éko ztatás t r és z ére T ár s a s águnk.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettiei

Á

személyes adatokat Társaságunkk'tzfuőLag
feladata.

Lz

adatkezelós hez

az alábbi adatfeldolgoz ót

Enigma Webstudio Bt.
036299)

_

azon munkavállaIői kezelik, akrknek cz munkaköti

ves

s

zük igényb e

:

(székhely: 2360 Gyál, I{átolyi Mihály u. 101.; cégjegyzéks zám: 13-06-

Tátsaságunk e-mail szoLgáItatőja.

Ádatfeldolgozőink a személyes adatokat |izáúIag az á|talunk neghatátozott és szerződésben
tögzített célból, utasításaink szednt kezelhetk, az adatkezelés tekintetében önálló döntési
jogosultságuk nincs' Ádatfeldolgozóink titoktartási ktitelezettséget és szetződéses gannclák:at
vál7aItak a fe|adatai teljesítése közben megismert személyes adato\megőtzésétevonatkozóan.
Személyes adatok továbbítása harmadik otszágbarvagy nemzetközi szevezethez

A

Tátsaság a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi

szerve7.ethe7..

*

Személyes adatok kezelésének időtartama

Amennyiben bátmrlyen jellegű szetződés (kötelem) jön létre Társaságunk és az édntett között' a
kommunikáció során tudomásunkra jutott személyes adatokat az adottszerződ,éshez kapcsolódóan
kczeljük, legfelj ebb az elóvülési idő lejáttáig.

Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelóst követően nem jön Iétte szenődés, vagy
megállapodás Tátsaságunk és az érlntett között' és a komrrrunikációnak semmilyen
iövób;íi
joghatása nem lehet, akkor a levele(ke)t, üzenete(l<e)t a kommunikáció \ezátását követően
megsemmisítjük, töröliük.

Automatizált döntésh ozatal és profilalkotás
Egyik sem történik az adatkezelés sotán.
Személyes adatok szo|gáltatása

Á

személyes adatok kezelése a levél, .i)"r'", megváIaszo |ásának,é, így az étntettésTársaságunk

közötti

kommunikáció feltétel e.

{.{<*{<*

T áiékoztatáshoz való jog

Az
táj

érjntéttnekjoga v^11^z adatkezeléssel kapcsolatos tá1ékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen
ékoztatő rendelkez éste b oc s átás a útj án telj esít.

Hozzáiátulás on alapuló adatkezelés ek
Amennyiben valamely adatkezelés 1ogalapja az érjntett hozzá1árulása, akkot jogosult bátmrkor
korábban az adatkezeléste adott bozzá1áru|ását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy

a

a

hozzájáruIás visszavon ásakjzátőIagazoÍ7 adatokravonatkozhat, amelyek kezelésének más
1oga|ápja
nincs. Amennyibe n az érjntett személyes adatok kezelésénekmás jogalapja nincs' abban az esetben

a bozzájárllás visszavonását követóen a személyes adatokat az Adatkezelő véglegesen és
visszaállíthatatlanul tödi. Á hozzájátulás visszavonása a Rendelet alap1án a visszavonás e\őtt a
ho z z áj átulás alapján végr eha j to t t adatk ez eIés o gs z erű s égét rr em érin ti.
1

HozzáféÉsiiog
Az édntettet kérelméreaz Adatkezelő bármikor tá1ékoztatást ny-ujt arról, hogy az éintettszemélyes
adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen' akkor a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést biztosít:
^)

b)

.)

d)

az adatkezelés céljai;
az énntett személyes adatok kategőnái;
azon cisttzettek vagy címzettek kategőriái, akikkel, illetve amelyekkel az AdatkezeLő a
személyes adatokat közölte vagy közölrri fogja, ideértve különös en a hatmadik országbeli
címzetteket' illetve a nemzetkö zí szewezcteket;
a szetgélyes adatok tátolásának tefvezett időtartama, vagy ha ez nelT| lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának s zempontj ai;

e)
,
g)

h)

az étlntett tájékoztatást kap továbbá azon jogfuőI, hogy kételmezheti az Adaú<ezelőtőI a ú
vonatkozó személyes adatok helyesbítését,tötlését vagy kezelésénckkoiátozását, és
tiltakozhat az l7yen személyes adatok kezelése ellen;
a valamely felügyeletr hatősághoz citnzett paÍ7asz benyújtásának, illetvc bítósági

megindításának 1oga;

el1árás

|ta az adatokat nem közvetlenül az étntettől gyű1tötte az Adatkeze|ő, így az adatok
forrásáta v onatkoző minden eléthető lnfotmáciő;
ha sot ketüI automattzáIt dőntéshozatalra, ennek tényétőL, ideétve a profi1alkotást is'
valarnint legalább ezekben az esetekben az alkaLmazottIoglkától, tehát artól, hogy az t\yen
adatkezelés mrlyen jelentőséggel, és az édntettre nézve mrlyen várhatő következményekkel
b1Í.

Személyes adatok helyesbítéséhez valő iog

Az

étintett bátmikor jogosult atta, hogy kéréséteindokolatlan késedelem nélkűl az Adatkezelő
helyesbítse a rávonatkoző pontat7an szeméIyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés cé|ját, az

édntett jogosult atta is, hogy kétje a hiányos személyes adatok
nytLatkozat íltján történő - kiegészítését.

-

egycbek mellett k;legészítő

Az

zdat helyesbítésének(módosításának) kéréseesetén a módosítani kért adat valósá gát az
étintettnek szükséges a|átámasztanja, valamint az érjntettnek szükséges igazo\nia azt is, hogy
valóban az atÍa jogosult személy kéri az adat módositását. Lz Adatkezelő csak így tud1a megítélni
azt,hogy az ű1 adat valós_e, és ha igen, akkor módosíthatja-e akotábbr adatot.

Az Adakezelő

felhívja tovább a figyelmet ata,hogy a személycs adata1banbekövetkezettvá|tozást
az'értntett mielőbb jclentse be, ezze| is megkönnyiwe a jogszerí3 adatkezelést, valamint a jogainak

éruényesü1ését.

Törléshez való |og

Az

érintett kéréséreaz Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkil köteles törölni
vonatkoző személyes adatokat, ha az alábbr indokok valamelyike fennáll:

")
b)

.)
d)

")
D

az

értntetfte

az Adatkezelónek a személyes adatokra már nincs szüksége abbóla célból, amelyből azokat

g1újtötte vagy más módon kezelte;

hozzájátuláson alapuló adatkezelés esetén az érlntett visszavonja az adatkezelós alapját
kópező hozzájáru|ását, és az adatkezelésnek nincs más jogalap1a;
az énntett tr1takozik az adatkez'elés ellen, és nincs elsőbbséget éLvező jogszerű ok az
adatkezelésÍe' vagy tiltakozik a közvetlen izletszenés céIjáből történő adatkezelés ellen;
a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uruós vagy tagil7amijogban előítt jogi
kötelezettség teljesítéséheztötölni kell;
a szemé|yes adatok gyűjtéséte az itformációs tátsadalopmal összefüggő szolgáltatások
l<tná|ás áv aI kap cs olato s an ketült s or.

Az adatkezelés kotlátozásához való iog

Az énntett;ogosult arra,hogy
valamelyike te}iesül:

kótéséte az Adatkeze|ő korlátozza az adatkezelést, ha

az aIábbiak

vttat1a a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtaftamra
^) vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizzc a személycs adatok

b)

c)

pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok tödését' ehelyett kéri azok felhaszná!ásának
korlátozását'.
az Adatkezelónek már nincs szüksége a személyes adato]<ra adatkezelés céljából, d'e az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, órwényesítéséhez vagy védelméhez;

v^gy

d) az

énntett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetbcn a kor|átozáS afÍa az időtafiamta
vonatkozik, artűg megáIapítáSÍa nem kedl, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbsóget
élveznek-e az értntett j ogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz valő jog
Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos étdeke $.cndelet 6. crkk (1)
bekezdés f) pont) a jogalap1a,vagy
adatkezelés az adatkezelőrc tuházott közhatalmr jogosítvárry
^z
gyakotlásának keretébenvégzett feladat végreha1tásához szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés
e) pont) ugy az édntett jogosult arta, hogy a sa1át helyzetével kapcsolatos okokból bátmikot
tl7takozzon személyes adatalnak a kezelése ellen, ideéttve
emLített rendelkezéseken alapuló
^z
proÍilalkotást is.

Ha az érintett személyes adatajt az Adatkezelő közvetlen űzletszeués (tehát például tá1ékoztatő
levelek küldése) étdekében kezeli, jogosult arta, hogy bátmikot t]takozzon a rá vonakoző
személyes adatok e célból történő kezelése cllen, ideértve a proírlalkotást is' amenny\ben az a
közvet1en izIetszerzéshez kapcsolódik. Ha az édntett tiltakozik a szeméIyes adatai közvetlen
izletszetzés érdekében töténő kezelóse ellen, akkot a személyes adatok a továbbiakban e célbót

nem kezelhetők'

Érdekmérlegelésiteszt
Ámennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja az adatkezeló vagy hatmaclik személy
Rendelet 6. cikk (1) bekezdós Q pontja szednti jogos étdeke, a (47) pteamb.rlrm bekezdós és az 5.
cikk (2) bekezdése a|apján ításos ,'érdekmétlegelésitesztct" készítünk,melyet a
pefkons@pefkons.hu e-mailcímre írt levelóvel az éintett krkéthet.

Adathordo zhatosághoz valő iog

Az

éintett jogosult atta, hogy a tá vonatkoző, áItala az Adatkezeló tcndelkezóséte bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles kötben használt, géppel olvasható formátumban megkap1a'
továbbá jogosult atra,hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másilr adetkezelon.k to..átbí1'o'
ha
az adatkeze|ős az éintetthozzájáruIásán,vagy a Rendelet
d. cikk (1) bekezdésének b)
pontja szerintt szetződésen alapul; és
b) az adatkez elés automati záIt mő don történik.
a)

Az

étíntetta fpn:ú jogatt a pefkons@peÍkons.hu címte megküldött elekttontkus levelében' az
Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyénszemélyesen
tudja gyakorolni. Az Adatkezelő az éintett kételmének vtzsgálatát és teljesítéséta beérkezését

követóen indokolatlan késedelem nélkül megkezdr. Á kérelem alapján tett intézkedéseinkről az
Ádatkezelő a beérkezésétőlszámitott 30 napon belül tájékoztat1a az édntettet. Amennyiben a
kérelmet az Adatkezelőnek nem ál1 módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájéko ztatja az
érintettet a megtagadás okaitól és a jogorwoslati jogairól.

Az

étintetthaláIát követő öt éven belül a jelen tájékoztatőban meghatátozott, az elhaltat életében
megillető jogokat az éintett által alra ügyintézési tendelkezéssel, illetve közokrratban vagy teljes
blzonyitő ete1íi magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyrlatko zattal _ ha az érittett egy
adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi idópontban tett nyilatko zatta| _ meghatalmazott
személy jogosult érwényesíteni.Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyrlatkoz
a Polgád
Törwénykönyv szerinti közeli hozzátattoző1a annak hiányában is jogosult a ^tot,
Rendelet 1,6.
(helyesbítéshez valő jog) és 21. cikkében (tsltakozáshoz való jog), valamint - ha az adatkezelés már
az érintett életébenis jogellenes volt vagy az adatkezelés cél1a az érintett ha|áIávalmegszűnt
-a
Rendelet 17. (tötléshez való jog) és 1'B. (az adatkezelés koiátozásához va|ő jog) cikkében
meghatározott, az elhaltat életébenmegillető jogokat éwényesíteniaz érintetthaláIátkövető öt éven
belül. Az étintett jogainak e bekezdés szerinti érwényesítésére az aközeLl'hozzátattozó jogosult, aki
ezen j ogosul tságát els őként gyakorolj a.
t<*t<t<*

Á

bírósági jogorvoslathoz valő jogának érwényesítéseétdekébenaz érlntett a Tátsaságunkkal
szemben btősághoz fotdulhat, ha megítéléseszetint a Társaságunk, illetve az áItalunk megbízott
vagy rendelkezésünk alapján eljátó adatfeJdolgozó' vagy közös adatkeze|ő a személyes aáatait a
személyes adatok kezelésére vonatkoző jogszabályban' vagy az E:t..őpai Unió kötelező jogi
aktusában meghatátozott előírások megsértésévelkezeli. A bítóság az iigyben SoÍon kívül ját el. A
pet elbtálása a tör-vényszék hatáskötébe tartozik. Á pet _ az énntettválasztása szednt _ az énntett
lakóhelye vagy tafiőzkodási helye, v^gy Tátsaságunk székhelyc szetinti törwényszék (Fővárosi
^

T őrv ény szék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Ádatvédelmi

és Inforrnációszabadság HatőságnáI (I.IÁIH) bejelentésseI aTátsasággal
szemben bátktvizsgálatot kezdeményezhet atta hivatkozással, hogy szeméIyes adatok kezelésével
kapcsolatban jogsételem következett be, vagy annak közvetien vcszélye fennáll, illetve hogy az
adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érwényesítését
a Tátsaság kor|átozza, vagy ezeÍ1'iogarnak
érwényesítésére
irányuló kérelmételutasítja. A bejelentést az a|ábbieléthetőségek valamelykén lehet
megtenni:
N emz eti Adatvédelmi és Informác iő s zab a ds ágH

a

tó

s á

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Etzsébet fasot 22f c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: -f 36 (1) 391-1410
E-tnail: ugyfelszolgalat@naih.lru; URL: lrtT://naih.hu
tem
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