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ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

Á PERKONS DHŐ

Dunaújvárosi Hőszolgáltatő Korlátolt FelelősségííTáttsaság
továbbiakban Tárcaság, Ádatkezelő vagy,,Mi'') belső adatkezelési fo|yamataijogszerűségónek
az étjntettek jogarnak biztosítása céI7ábő1az alábbi adatvédelmi tá)ékoztatőt alkotja.
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Ádatkezelő megnevezése: PERKONs oHŐ rrt.
Ádatkeze1ő cégegyzékszáma'. Cg. 01-09-342835
Adatkezelő székhelye:
1037 Budapest, Montevideo wtca6.1'. em.
Ádatkezclő elekttonikus címe: perkons@perkons.hu
Adatkezelő képl.iselője:
Pikóné Perjési Irén Magdolna műszaki igazgatő és
Jeszenszky Gábor ügyvezető együttesen
Tátsaságunk a személyes adatokat valamennyi hatályos' de elsősotban
alábbi jogszabályok
^z
előtás ai s zetint kczeli:

információs öntendelkezési jogtól és az infotmáciőszabadságtól

szóIő 2Ol1. évi CXII.

törwény (továbbiakban Info. tv.),
az Eurőpai Parlament és a Tanács (EIJ) 2016/ó79 rendelete a tetmészetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében tötténő védelméről és az ilyen adatok szabad

átamlásáről. valamint a 95/46/EI{ irányelv hatályon kívül belyezésétől (általános
adatvódelmi tendelet) (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR),
a Polgáti Törwénykönyvről sző|6 2013. évi V. törr.ény (Ptk),
az áItaIános forgalmi adóról szőIő 2007. évi CXXVII. törvény 1afatv.)' valamint
a számvitelrőI szőlő 2000. évi C. töruény (Sztv.).

Tátsaságunk a személyes adatokat bizaknasan kezcli, az adatok mcgőtzése érdekébenmegtesz
minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó infotmatikai és egyéb biztonságos
adatkezelést elősegítő technikai és szewezési intézkedést.

Fogalmak
Jelen Adatkezelési tájékoztatő fogalmi rendszere megegyezik a Rcndelet 4. cikkében tneghatározott
étteLmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban klegészítctterrInfotv. 3. $ értelmezó
rende]kezéseivel.

Ámikot a jelen tájékoztatő adatokról, vagy adatkezelésóI rendelkezik, azon szcmélyes adatokat,
illetve ezek kezeIésétkell érteni.
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II.

ADATKEZELÉSI CÉL: Szám|ákkiállítása

és megőrzése

Adatkezelés célja
Társaságunk a5latkezelésének célja a számlák krállítása és megőrzése

o, Áfow.159. \

(1) bekezdésében és 1ó9. $-ban' valamint

_

^z

Sztv. 1ó9. $ (2) bekezdésében foglaltak szerint.

Kezelt személyes adatok
Társaságunk ügyfelei általánosságban jogi szcmélyek, azonbanlehet terméSzctes szermély és egyéni
vál]al]<oző is, akkor az aIábbi adatok személyes adatoknak minősülnek és azokataz alábblakalap)án
kezeljük.

Az Áfaw.169.

$-ban meghatározott adatok, de legalább:

") név,
b)
számJázási
c) adőszám.

cttn,

Adatkezelés jogalapja

A

szám|ák kiá]]ttása során megvalósuló adatkezclés joga|apja a Rendelet ó. cikk (1) bekezdés c)
vagyis 7o gs zab ályt kötelcz etts ég telj esítés e a fentiek s z erin t.

p ont1a,

Személyes adatok forrása

Az étintett Mivel az

érintett a személyes adatok Íotása, ezétt a kezelt adatok körének esetlegcs
váItozásátől azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részéteTátsaságunk.

Rendelkezés te bocs átott s zemélyes adatok cirnzettiei

Á

személyes adatokat TársaságunkktzátőIag azon munkaváL]alót kezelik, akil<nek
kapcsolatos ügyintézés a feladatköt ébe tafiozk.

a számlázássa|

Személyes adatok továbbítása harmadik otszágba,vagy neÍnzetközi szeÍvezethez

Á

Tátsaság a személyes adatokat nern továbbítja sem harmadik otszágba, Sem nemzetközi

szet\rezethez.

Személyes adatok kezelésének időtatam

Az

étintett személyes adataitTársaságunk az Sztv.169. s (2) bekezdés szednt a kiállítástól szárnitott

legalább B évig kczeü'

Automatizált döntésh ozatal és profilalkotás
Egyik Sem töÍténik az adatkezelés során.
Személyes adatok szolgáitatás a
Valamennyi adat kezelése jogszabáIyon alapul és kötelező.
t<{<rkt

*

T ájékoztatánhoz való iog

Az

érintettnek joga

val

ékoztatő rendelkez

tá1

az adatkezcléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezeló ieleri

és re b

ocs átás a útj án telj esít.

Hozzáiátwlás on alapuló adatkezelés ek
Ámennyiben valamely adatkezelés jogalap1a az ériltett hozzájárulása, akkor jogosult bátmrkot a
korábban az adatkezelésre adott hozzá)án:Jását l.isszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a
hozzájátulás visszavonásakjzátőIagazon adatoktavonatkozhat' amelyek kezelésénekmás jogalapja
nincs. Ámennyibe n az érintett személyes adatok kezelósének más jogalapja nincs, abban az esetben
a hozzájátulás visszavonását követően a szeméIyes adatokat az Adatkezelő véglegesen és
visszaállíthatatlanul tödr. Á hozzá1árulás visszavonása a Rende\et aIapján a visszavonás c\őtt a
h o z z á1 áruIás alapján vé gt eh ai to t t adatkez e|és j o gs z erű s é gé t n em édnti.

F{ozzáférésitog

Az

értntettet kérelméteaz Adatkezelő bátmikot tá1ékoztatást nyúit anól, hogy az éti^ltettszemólyes

adatainak kezelésc folyamatban van-e és ha igcn, ald<ot a személyes adatokhoz és a következó

információl<ho z ho zzáfétést biz

to sít:

ü az adatkezelés céljai;
b) az éfifltett személycs adatok kategőiái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategőriái,
'

d)

e)

9

alokkel, illctve amelyekkel

az Adatkezelő

a

személyes adatokat közölte vagy közölrri fogja' ideértve különösen a harmadik otszágbelr
cítnzetteket' rlletve a nemzetkö zt szetvezeteket;
a szeméIyes adatok táto7ásának teÍ\rezett ldőtaftam4 vagy ha ez flem lehetséges, czen
időtartam meghatározásának S zempontj ai]
az érintett tá1ékoztatást kap továbbá azon jogfuől, hogy kételm ezheu az AdatkezelőtőI a Á

vonatkozó személyes adatok helyesbítését'törlését vagy kezelésének korlátozását,
tl7takozhat az tlyen személyes adatok kezelése ellen;
a valamely felügyeleti hatósághoz cillzett pan^sz benyújtásának, illetvc

megindításának joga;

és

bí'ósági eljáús

g) ha az
h)

adatokat nem közvetienül az érlntettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok
fonására vona tkoz ó minden eléthe tő lnf ormáciő ;
ha sot kerül automatlzáIt döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértvc a proíilalkotást is'
valamint legalább ezekben az esetekbcn az alkaImazottloglkátőI, tehát arról, hogy az l7yen
adatkezelés milyen jelentőséggeI, és az érintettre nézve milyen várhatő következményekkel
bft.

Személyes adatok helyesbítéséhezvaló jog

Az étintett bármikot jogosult

ar.a' hogy kétéséreindokolatlan \esedelcm nélkül az Adatkezelő
helyesbítse a távonatkozó pontadan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés cél1át, az

érintett jogosult aÍÍais, hogy kérje a hiányos személyes adatok
nytlatkozat útján történő - kiegészítését.

Az

-

egyebek mellett kiegészítő

adat helyesbítésének(módosításának) kórése esetén a módosítani kért adat r'alóságát az
édntettnek szükséges alátámasztania, valamint az érÁtettnek szükséges tgazolnia azt is, hogy
valóban az aÍta jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezeló csak így tudja megítélni
azt,hogy az űj adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja_c a korábbi adatot.

Az

Adaú<ezelő felhívja tovább a figyelmet atra, hogy a személyes adata1ban bekövetkez ettvá|tozást
az étintett mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyiwe a 1ogszetii adatkezelést, valamint a jogainak
érwényesülését.

Törléshez való |og

Az
v

érlntett kétéséteaz Adatkezelő indokolatlan késedelem néIkül köteles törölni
onatkoző s zemélyes adatokat, ha az alábbi indokok valamclyike fennáll:

ú
b)

.)
d)

o
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az étiltetÚe

az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abbóla célból, amelyből azokat
g1újtötte vagy más módon kezelte;
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az éintett visszavonja az adatkeze\és a|apját

képező hozzá)árulását, és az adatkezclésnek nincs más joga|ap1a;
érintett tiltakozik az adatkezelés ellen' és nincs elúbbúg.téWező jogszedi ok az
^z
adatkezelésÍe' vagy tr]takozik a közvetlen úzletszerzés céIjábóI tötténő adatkezelés ellen;
a személyes adatokat az Adatkezelő jogel1enesen kezeJi;
a személyes adatokat az Adatkezelőrc alkalmazandő uniós vagy tagállami jogban clőírt jogi
kötelezettség teljesítéséheztörölrri kell;
a személyes adatok gyűjtéséte az tnformációs társadalommal összefüggő szolgáltatások
klnáIás áv aI kapcs olatos an ketült s or.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az

értntett jogosult arta'hogy kétéséteaz Adatkezclő

koiátozza az adatkezelést' ha az alábbiak

valamelytke teljesul:

a)
b)

.)
d)

vitat1a a személyes adatok pontosságát; ez esetben a kotlátozás arr:a az időtafiamra
vonatkozik' amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenóttzze a személyes adatok
pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és ellenzj az adatok tödését' ehelyett kéli' azok felhasznáIásának
kotlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokn adatkezelós céI1ábőI, de az
étintett igényli azokat jogi igények e|őter1esztéséhez, érwérryesítéséhezvagy vécleiméhcz;
vagy
az éintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korIátozás aÍr^ az időtattamta
vonatkozik, amig megállapitáSÍa nem kerül, hogy az. Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett j ogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való iog
Amennyiben a szeméIyes adatok kezelésónek az A,datkczelő jogos étdeke ({cndelet ó. cikk (1)
bekezdés ! pont) a 1ogalapja, v^gy
adatkezelés az adatkezeIőre ry'házott közhataimr jogosítvány
^z
gyakodásának keretóben végzett feladat végtehajtásához szükséges (R.enclelet 6. cikk (1) bckezclés
e) pont) ű'gy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bátrnikot
tl7takozzon személyes adatainak a kezelésc ellen, idcóttve az cmlített rendelkczóscken alapuló
prof,rlalkotást is.

Ha az érintettozemélyes adatalt az Adatkezelő közvetlcn üzlctszerzés (tehát póldául tájékoztatő
levelek küldése) étdekében kezeli, jogosult arra, hogy bátmikor tsltakozzon a tá vonatkoző
személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideérwe a profilalkotást is, amenny]ben az a

közvetlen izIetszetzéshez kapcsolódrk. Ha az érintett tiltakozik a személyes aclatai közvetlen
izletszetzés étdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból
nem kezelhetők.

Étdekmérlegelésiteszt
Amennyiben a személyes adatok kezelésénekjogalapla az adatkezelő vagy hatmadik személy
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti iogos érdeke, a (47) preambulum bekezdés és az 5.
cikk Q) bekezdése alapján írásos ,'érdekmérlegelésitesztct'' készítünk,melyet
^
peÍkons@peÍkons.hu e-mail címte ltt levelével az érintett kikérhet.
Adatho rdo zhatós ághoz v alo

jo

g

Az

érintett jogosult arta, hogy a tá vonatkoző, áItala az Adatkezeló rendelkezésérebocsátott
szemólyes adatokat tagolt, széles körben hasznáIt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult ana, hogy ezekct az adatokat az AdatkezeIő egy másik adatkezelőnek továbbítsa,
ha:
az adatl<ezelés az érintetthozzájárulásán, vagy a Rendelet ó. cikk (1) bekezdósónek b)
szerződésen alapul; és
az adatkezelés automatizáIt mődontörténik.

^) pontja szerinti

b)

Az

érlnteit a fenti 1ogait a perkons@petkons.hu címtc megküldött elektronikus levelében, az
Ádatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az A.datkezelő székhelyénszemélyesen
tudja gyakorolni. Az Adatkezeló az éríntettkételmének vizsgá|atát és teljesítéséta beórkezését
követóen indokolatlan késedelem nélkül megkezdl. A kételern aLapján tett intézkedéseinkről az
Adatkezelő a beétkezósétőI számitott 30 napon belül tájékoztat1a az érintettet. Ámennyiben a
kérelmet az Adatkezelónek nem ál1 mőd1ában teljesíteni, úgy 30 napon belül tá]ékoztat)a az
érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.

Az

érlntettha|áIát követő öt éven belül a jelen tájékoztatőban meghatátozott, az elhaltat életében
megrllető jogokat az éttntett áItaI atta ügyintézési tendelkezéssel, illetve közokiratban r.agy teljes
bizonyítő erejíi magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal _ ha az érlntctt egy
adatkeze|őnél több nyilatkozatot tett' a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - meghatalmazott
személy jogosult érwényesítenj.Ha az édntett nem tett ennek megfeleló 1ognyilatkozatot, Polgád

Tör-vénykönyv szednu közeli hozzátafiozója annak lrrányában is jogosult a Rendelet 16.
(helyesbítésbez valő jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog)' valamint - ha az adatkezelés már
adatkezelós céLja az érintett halráIával megszűnt _ a
az érintett életébenis jogellenes volt v^gy
^z
Rendelet 17. (törléshez val'ő jog) és 1'B. (az adatkczelés korlátozásához, valő jog) cikkében
^

meghatátozott, az elhaltat életében megillető jogokat érwényesítenlaz étintetth,aláIát kör'ető öt éven
belül. Áz érintett jogainak e bekezdés szednti érwényesítésére az ak2zellhozzátartozó jogosult, aki
ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.
:k{<{<{(*

A

*

bítósági jogorvoslathoz va|ő jogának érwényesítéseérdekébenaz érintett a Társaságunkkal
Szcmben btősághoz fordulhat' ha rnegítéléseszednt aTársaságunk, illetve az általunk megbízott

vagy íendelkezésünkaIapján el1áró adatfeldolgozó, vagy közös adatkezeIő a személyes adatait a
személyes adatok kezelésétevonatkozó jogszabályban' vagy az Ewtőpai Unió kötelező 1ogi
aktusában meghatátozott előítások megsértésévelkezeli. A bíróság az igyben SoÍon kívül jár el. Á
per elbtráIása a töwényszék hatáskörébe tattozik. Á per - az érintett választása szerint _ az érlntett
lakóhelye vagy tartózkodási helye, v^gy Tátsaságunk székhelye szednti törwényszék (Fővárosi
^
Törwényszék) előtt is megindítható.

Á Nemzeti Ádawédelmi és Infotmáciőszabadsáe

HatóságnáI ${AIH) bejelentésse| aTársasággal
szemben bárl<lvizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az
a Társaság kotlátozza, vagy ezen jogainak
adatkezeléshez kapcsolódó jogainak ér_vényesítését
érvényesítéséteitányruló kérelmételutasítja. Á bejelentést az a|ábbi elérhetőségek valamelyikén lehet
megtenni;

N emz eti A dawédelmi és Infotmác iő s zab ads ág H ató s ág
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Sztlágyi Etzsébet Íasor 22f c
Telefon: +3ó (1) 391_1400
Fax: *36 (1) 391-141.0

(NTA

IH)

E-mail: ugyfels z olg alat@nath.hu
URI: __--j_
htto://naih.hu
Budapest, 2020. szeptember
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