I.

ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

Á PERKONS DHŐ

Dunaújvárosi Flőszo|gáÁtatő Korlátolt Felelősségű Társaság (a
továbbiakban: Tátsaság, Adatkezelő vagy,,Mi") belsó adatkezelési folyamataijogszetűségénck és
az étintettek jogainak biztositása céIjábóI az alábbtadatvédelmi tájékoztatőt alkotja.
Ádatkezelő megnevezése: PERKONS DHŐ rrt.
Adatkezelő cégjegyzékszáma.. Cg. 01-09-342835
Adatkezelő székhelye:
L037 Budapest, Montevideo ltca 6. L. em.
Ádatkczelő elekttonikus címe: perkons@perkons.hu
Ádatkczelő képviselője:
Pikóné Per|ési Irén Magdolna műsz al<t igazgató és
Jeszenszky Gábor ügyvezető együttesen

Tátsaságunk a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorb^fI az alábbi jogszabályok
e|őtásat szerint kezeli:

-

_
_
-

tnfotmációs öntendelkezési jogról és az infotmácíőszabadságról szőIő 2OI1' évi CXII'
törwény (a továbbiakban Info. tv.)'
az Európai Parlament és a Tanács (BU) 2016/679 rendelete a tetmészetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmérőlés az l7yen adatok szabac]
áramlásátóI. valamint a 95/46/EI( rrányelv hatáIyon lír.ül helyezéséről (általános
adawédelmi tendelet) (a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR),
aPolgáti TörvénykönyvúI szőlő 2013. évtV. törwény (a továbbiakban: Ptk),
a ftzetési meghagyásos eljárástól szóló 2009. évi L. törwény (a továbbiakban: Fmhtv.)'
a polgári pertendtattásról sző\ő 2016. évi CX'YX. törvény (a továbbiakban: Pp.)'
ablrősáqi végtehajtásról szóló 1994. éviI'III. törvény (a továbbiakban: Vht.)'

Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezell', az adatok megőrzése érdekébenmcgtesz
minden' az adattároIáshoz, adatkezeléshcz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonrágos
adatkezelést elósegító technrkai és szervezési intézkedést.

Fogalmak
Jelen Ádatkczelési táyékoztatő fogalmr tendszere megegyezik a Rendelet 4. cikkében mcghatátozott
éttelmező fogalommagyatázataival, illetve bizonyos pontokban kregészítetten Irrfotv. 3' \ értelmezó
rendelkczéseivel.

Amrkot a jeien tájékoztató adatokról, vagy adatkeze\ésrőI rcndelkezik ) azofI személyes adatokat,
illetve ezek l<eze|ését kell érteni.

t<{<*{<t<

II.

ADATKE ZF,LÉSJ CÉr:Követelés kezelés

Adatkezelés célja

Társaságunknak jogos érdeke fíiződtk ahhoz, hogy a szerződések nem tel|esítése esetón, i]7etve az
ebből etedő lejátt követelés eit a 1ogszabályok által biztosított lehetőségek igénybevétclével
kovetelie, illctve behajtsa.

Á

követeléskezelés során Tátsaságunk alejárt követelésekről első körben ításban éttesítia nem
teljesítő szerződő felet. Amennyiben a fizetési felszólításban megadott határldő etcdménytelenül
telt el' vagyis a követelés nem került kiegyenlítésre úgy Társaságunk fizetési meghagyásos' vagy
közvetlenül polgáti peres eljárás útján énényesítiaz tgényeit. Ámennyiben végtehajtható okiraton
aIapulő követeléssel rendelkezik Tátsaságunk, közvet1enül végrehajtási eljárás úqán is érwényesítheti
igényeit.
Tá1ékoztatjukaz érintetteket, az Adatkezelő faktodng szetződés alapjánegyes követelésállornányait
harmadik személy(ek)te engedményezi. Ezen követelések beha;tása sotán felmerülő adatkezelés
tekintetében az engedményes, mlnt önálló adatkezelő jár eL Á Ptk. 6:197. $ (1) bekezdésénck
megfelelően az engedményezésről és az ahhoz kapcsolódó adattovábbításrőI az Ádatkezelő külön
tá1 ékoztat1a az érintetteket.

Kezelt személyes adatok

A

követelés kezelés sotán az édntettek (kötelezettnek) atábbi személyes adatait keze]i a Társaság,
megjelölve az egyes adatoknál az adatkezelés pontos cé|ját, valamint az adatok köÍét elóíró pontos

j

o

gs zabáIybely megj elölés ét.

Magánszemély és egyén t váL7akozás esetén:

-

az érjntett neve, elsősorbanaz azonosítás céIjábő| (Fmhw. 20. $, Pp. 170. \' Vht. 11.$);
az érintett születési helye és ideje, szinténaz azorLositás céIjáből (vht. 11. Fmhw. 20.
\'
s,

Pp.7.$

(1) bekezdés 3. pont);

az érintett anyja neve azonosítás céI1ábőI1Vht. 11. $' Fmhtv. 20.s, Pp. 7. $ (1) bekezdés 3.
pont);
petbeli cselekvőképesség Hányában töwényes képviselő neve és kézbesítésicíme (Fmhtv.
20. $' Pp. 7. s (1) bekezdés 3. pont);

lakcím, székhely cím, kézbesítésicím fta lakóhetytől vagy tartózkodási helytől eltét) a
fe|szőIitő levé|, ftzetési meghagyás postázása, eljárások megrndítása céIjábőI (Fmhn . 20. \,
Pp. 170. $' Vht. 11. $, Pp. 7. s (1) bekezdés 3. pont);
e-mail címe, telefonszáma a kapcsolatfelvétel, valamint a taftozás rendezése étdekében;
alejfuttattozássa|, követeléssel kapcsolatos adatok (Fmhtv. 20. $, Pp. 170. $);
egyéb' a követelés érvényesítéséhcz
szükséges adatok (Fmhtv. 20. $, Pp. 170. s).

Jogi személy esetén:

-

képviselő és kapcsolattattó neve, elérhetősége a kapcsolatfelvétel céljából

tendezése étdekében.

/

a

tartozás

Adatkezelés |ogalapia
Rendelet ó. cikk (1) bekezdés f) pontja szetint Társaságunk jogos étdeke, mely étdekek az
adatkezelés t cé1náI kifej téste ketültek.
Személyes adatok forrása

Az

érlntett' vagy ha nem rendelkezünk
információval, közhiteles nyilvántattás (ok).

a

szükséges cselekmények megtételéhez elégséges

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Á

személyes adatokat Tátsaságunkl<tzárőlag

azon munkavál]alői kezelik, akiknek ez munkaköd

feladata.

Tátsaságunk a követeléskezelés során ügy'védi képviseletet veheti igénybe. Ilyen esetbe n a feladatat
e]]átásához szüksóges szemólyes és egyéb adatokat a tészéteátad'uk. Az ügy'véd a feladatalvégzése
során önáll ő adatkezelónek minősül.

A

ftzetési meghagyásos eljárás megindítása köz1egyző előtt tötténik' formanyomtatvány
hasznáIatával. A köz'jegyző, va|amint ellentmondás' vagy közvetlen polgáti peres e\járás esetén az

il1etékes bíróság a személyes adatokat önálló

adatkezelőként kezeli.

A végtehajtási

eLjátásában a végrehajtásrőLszóló törwény rendelkezései szer:r.^tti személyes adatokat
a végreha1tő megismetheti. Feladatai végzésesoÍán a végtehajtó őnáthő adatkezelőnek mrnősül.

Személyes adatok továbbítása harmadik oÍszáLgbl'vlgy fiemzetközi szenrezethez

Á

Társaság

a

szeméIyes adatokat

szetvezeútez.

nem továbbítja sem hatmadik otszágba, Sem nemzetközi

Személyes adatok kezelésének időtartam a

A követelésekkel kapcsolatos személyes adatokat
Automatiz ált döntés

h

a követelések megtérültéig kezeljük.

oz ata| és profilalkotás

Egyik sem töténik az adatkezelés során.
Személyes adatok szolgáltatás a
Valamennyi adat kezelés e jogszabá\yon alapul és kötclező.
t<t(t t(t(

T ájékoztatáshoz v alő

jo

g

Az
táj

érlntettnek 1oga varl az adatkezclésselkapcsolatos tá)ékoztatáslloz, melyet az Adatkezelő
iclen
ékoztatő rendelkezéste b o cs átás a út1 án telj esít'

Hozzáiátuláson alapuló adatkezelések
Ámennyiben valamely adatkezelés jogalapja az étntett hozz,ájáttiása, akkor jogosult bármrkot a
kotábban az ildat|<ezelésre adott hozzá)árulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a
hozzájárulás visszavonásakjzátóIag^zon adatoktavonatkozhat, amelyek kezclésénekrnás jogalapja
nincs. Ámennyiben az érjntett személyes adatok kezelésénekmás jogalapla nincso abban az esetben

a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az Adatkezelő r.églcgesen és
visszaállíthatatlanul törli. A hozzájátulás visszavonása a RendeIet alapján a visszavonás előtt a
h o z z á1 ánlás alapján vé gr eh a j to t t adatke z e\és j o gs z erű s é gé t n em édn ti.
Hozzáfétési jog

Az

érrntettet kérelméreaz Adatkezelő bátmil<or tájékoztatást ny-ujt arról, hogy az érintettszemélyes

adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a kövctkező
információkhoz hozzáfétés t biztosít:

a)
b)

.)

d)

E
0
g)

'

h)

az adatkezelés cóljai;
az érintett személyes adatok kategóÁái;
azon címzettek vagy címzettek kategóiái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a
személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a hatmadik otszágbeli
címz etteke t, illetve a nemz etkö ú s z ew ezetcket;
a személyes adatok tátolásának tetvezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen

jdőtartam meghatárczásának s zemp on! ai;
az éÍíntetttájékoztatástkap továbbá azon 1ogátó|, hogy kételmezhetl az AdatkezelőtőI a

ú

vonatl<oző személyes adatok helyesbítósét, törlését vagy kezelésének kotlátozását, és
ts]takozhat az iyen személyes adatok kezelése ellen;
a valamely felügyeletr hatőságboz címzett pa:7asz benyújtásának, illetvc bírósági cljátás
megindításának joga;
ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyiíjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok
f orrás áta v onatko z ő mrnden elérhető információ;
há sor kerül automatlzált döntéshozatalra, ennek tény&ő\, ideétwc a ptofilalkotást is'
valamlnt legalább ezekben az esetekben az a|kalrnazottlog1kától, tehát aról, hogy az t7yen
adatkezelés milyen jelentőséggeI, és az érintettre nézve mrlycn váthatő következményekkel
bíÍ.

Személyes adatok helyesbítéséhez való iog

Az

énntett bármrkor ;ogosult arra, hogy kéréséteindokolatlan késedelem nólkül az Adatkezelő
helyesbítse a távonatkoző pontat7an személyes adatokat. Figyelembe vévc az adatkezelés céIját, az
érintett jogosult atta is' hogy ké{e a hiányos Személyes adatok - egyebek mellett kregészítő
nvt7atkozat űt1án töténó - kiegés zítését.

Az

adat helyesbítésének(módosításának) kétéseesetén a módosítani kért adat vaIőságát az
érintettnek szűkséges alátámasztania' valamint az érintettnek szükséges igazoInta azt is, hogy
jogosult személy kéri' az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja megítélni
valóban az
^IÍa
azt,hogy az űj adatvalós-e' és ha igen, akkor módosíthatja_e akorábbi adatot.

Az

Ád,atkezelő felhivja tovább a figyelmet ata,hogy a személyes adatalbanbekövetkez ettváItozást
az énntett mielőbb jelentsc be, ezze| is megkönnyítve a jogszetű, ay'atkcze\ést, valamint a jogainak
érwényesü1ését.

Törléshez való jog

Az

érintett kéréséreaz Adatkezelő indokolatian késedelem nélkül köteles törö]rri
vonatkoző szearélyes adatokat, ha az alábÍli indokok valamelyike fennáll:

az' érltttettte

ü

az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötte vagy más módon keze\te;
b) hozzájátuláson alapuló adatkezelés esctén az érkttett visszavonja az adatkezelés alapját
képező hozzájáruLását, és az adatkezelésnek nincs más 1ogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nrncs elsőbbséget é|vező jogszetű, ok az
adatkezelésÍe'vagy tiltakozik a közvetlen izletszetzés céI1ábőI tőrténő adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
E a személyes adatokat az Adatkeze|őrc a|kaLmazandő uruós vagy tagállamijogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséheztörölni kel1;

0

a személyes adatok gyijtéséteaz inÍormációs tátsadalommal összefüggó szolgáltatások

ktnáIásáva| kapcsolatosan ketült sor.

Az adatkezelés korlátozásához valő jog

Az

érintett jogosult arra,hogy kétéséreaz AdatkezeIő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbtak
valamelylke teljesúl:

ü
b)

.)

a személyes adatok pontosságát; ez esctben a kodátozás arta az időtartamta
vonatkozik' amely lehetóvé teszi, hogy az Adatkezelő ellenórizze a személyes adatok
vttatja

pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és ellenzt az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasznáLásának
korlátozását;
az Adatkezelőnek mát nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céIjáből, de az
érintett igényü azokat jogi igények előter1esztéséhez' érvényesítés
éhez vagy védelrnéhez;

vagy

d) az

értntett tiltakozott az adatkezeiés ellen; ez esetben a korlátozás aÍÍaaz időtafiamra
vonatkozik, amig megáIapítáSÍa flem kerül' hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek- e az énntett j ogos indokaival s z emb en.

Tlltakozáshozvalő iog
Amennyiben a szeméIyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke (Itendelet ó. cr}<k (1)
bekezdés f) pont) a 1ogalapja, vagy az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalrnr jogosítvány
gyakotlásának ketetébenvégzett feladat végrehajtásához szükséges (Rendelet (l. cikk (1) bekezdés
e) pont) ugy az érintett jogosult ana, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
ttltakozzon személyes adataínak a kezelése ellen, ideéttve az említett rendelkezéseken alapuló
profllalkotást is.

Ha az érintett Személyes adatait az Ad,atkezclő közvetlen üzletszerzés (tehát például tá.1ékoztatő
levelek küldése) érdekében kezeh, jogosult atta, hogy bármikot tsftakozzon a tá vonatkozó
személyes adatok e célból tötténő kezelése el1en, ideéttve a ptofilalkotást is, amennylben az a
közvetlen izletszerz'éshez kapcsolódik. Ha az étjntett tiltakozik a személyes adatai közvetlen
izletszerzés étdekében történő kezelóse ellen, akkot a személyes vdatok a továbbialrban e célból

nem kezelhetők.

Étdekmérlegelésiteszt

a személyes adatok kezelésének 1ogalapja az adatkeze|ő vagy harmadik személy
Rendelet 6. cild< (1) bekezdés f) pontja szednti jogos érdeke, a (47) preambulum bekezdés ós az 5.

Ámennyiben

cikk (2)

bekezdése alapján ításos

tesztet'' készítünk,melyet

',érdekmétlegelési
perkons @pef kons. hu e-mail címte ttt levclével az értntett kikérhet.

^

Adathordo zhatős áglno z

v aló io

g

A.z értntett jogosult arta, hogy a rá vonatkozó, á|tala az Adatkezelő rendelkezésérebocsátott
személyes adatokat tagolt, széles kötben |tasznáIt, géppel olvasható fotmátumban megkapja,
továbbá jogosult atta, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezeIőnek továbbítsa,
ha:

a)
b)

az adat|<eze|és az érlntetthozzájárv|ásán, vagy a Rendelet 6. cil<k (1) bekezdósének b)
pontja szerinti szerződésen alapul; és
az adatkezelés automatizáltmődon töténik.

Az érintett a fentr jogatt a perkons@perkons.hu címre megküldött elekttonikus ler.'elében, az
Adatkezelő székhelyéte eljuttatott postai levélbcn' illetve az Adatkezelő székhelyénszemélyesen
tudja gyakorolni' Áz Ádatkczelő az érintett kérelmének vtzsgálatát és teljesítéséta beérkezését
követően rndokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelcm alapján tett intézkedóseinktől az
Adatkezelő a beérkezésétőIszámitott 30 napon belül táiéko ztatja az édntettet. Amennyiben a
kérelmet az Adatkezelónek nem á1l rnődjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az
édntettet a megtagadás okartól és a jogor-voslau jogaitól.

Az

értntetthaIátátkövető öt éven beliil a jelen tájéko ztatóban meghatátozott, azelhaltat eletóben
megillető jogokat az étntett áItaI atta űgyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes
bizonyitő ercjíi magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatko zattal - ha az érjntett egy
adatkezelőnél tabb nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatko zattal 'mcghatalmazoit
személy jogosult érwényesíteni.Ha az édntett nem tett ennek megfelelő jognylLatkozatot, a Polgáti
Törvénykönyv szerinti közeli ltozzátartozőja annak hiányában is jogosult a Rendelet 16.
(helyesbítéshez vdrő jog) és 21. cikkében (ttltakozáshoz való jog), valamint - ha az adatkezeJ.és már
az éintett életébenis jogellenes volt vagy az adatkezclés célja az érintett haláLáva| megszűnt _ a
Rendelet 17. (torléshez valő jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében
meghatátozott, az elhaltat életébenmegillető jogokat érwényesíteniaz énntettbalá|átkövető öt éven
belül. Áz érintett jogainak e bekezdés szerjnú érvényesítésére az aközdthozzátattozó jogosult' akr
ezen j ogosultságát els őként gyakorol1 a.
{<:*t<{.*

Á

bíróságl jogorvosiathoz vaLő jogának érvényesítéseétdekébenaz énntett a Társaságunkkal
szemben btőságboz fotdulhat, ha megítéléseszerint a l-ársaságunk, illetve az áItalunk megbízott
vagy rendelkezésünk alapján e|jfuő adatfeldolgozó, vagy közös adatkeze|ő a szemólyes adatatt a
személyes adatok kezelésérevonatkozó jogszabáIyban, Yagy av Eurőpai L]nió kötelező jogi
aktusában meghatározott előírások megsétésévelkezeli. A bítóság az igyben SoÍo1l kívüt ját el. Á
pet elbtráIása a törvényszék hatáskörébe tattozik. Á pct - az éintettválasztása szerint _ az éintett
iakóhelye vagy tafiőzkodási helye' vagy Társaságunk székhelye szerinti törwényszék (Fővátosi
T örv ényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Ádawódelmi

^

és Informáctőszabadsáe Hatóságnál (I\AIH) bejelentéssel a Tátsasággal
szemben bárl<tvtzsgálatot kezdeményezhet arta hivatkozássa|, hogy szernélyes adatok kezelésével
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az

adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érwényesítését
a Társaság kor|átozza, va1y ezen jogainak
érvényesítéséte
irányrrló kérelmételutasítja. Á beielenté st az alábbieléthetőségek valamelyikén 1.het
megtenni:
N emz eti A datvédelmi és In fotmác
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

tő s zab

zdság Hatós ág (NTÁIH)

Cím: 1125Budapest, Szilágyi Etzsébet fasor 22f c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax *36 (1) 391-1410
E -mail : ugy fels z olg alat@nath.hu
URL: hrrn://naih.hu
Budapest, 2020. szeptember l.
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