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Á PERKONs oHŐ

Dunaújvárosi HőszolgáItatő Korlátolt Felelősségű Társaság (a
továbbiakban Tátsaság, Adatkezelő vagy ,,Mi'') belső adatkezelósi folyamatal' jogszerűségének és
az érintettek jogainak biztosítása cét1ábőL az a|ábbi adatvédelmi tá1ékoztatőt alkotja.
Adatkezelő

megnevezése: PERKONs oHo rrt'

Ádatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-342835
1037 Budapest' Montevideo utca 6. L. em.
Adatkezelő székhelye:
Adatkezelő elekttonikus címe: perkons@perkons.hu
Ádatkezelő képviselője:
Pikóné Perjési Irén Magdolna műszaki igazgato és
Jeszenszky Gábor ügyvezető egyiittesen
Társaságunk a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok
előtás ai s zerint kez eli:

rnformációs öntendelkezési jogról és az informáciőszabadságtól

szőló 2011. évi CXII.

törwény (továbbiakban Info. tv.),

azBurőpaiParlament és a Tanács (EU) 2016/ó79 rendelete a tetmészetes személyeknek a
személycs adatok kezelóse tekintetébcn történő védelmérőlés az l7yen adatok szabad
áram]ásárőI. valamint a 95/46/EI{ rrányelv hatáIyon kívül helyczésóúl (általános
adátvédelmi tendelet) (továbbiakban: Rcndelet vagy GDPR).
Társaságunk a személyes adatokat bizaInasan kezeli, az adatok megőtzése érdckébenmegtesz
minden, az adattátoláshoz, adatkezeIéshez kapcsolódó informatikai és cgyéb biztonságos
adatkezelést elősegítő technikai és szew ezési rntézkedést.

Fogalmak
Jelen Adatkezelési tájékoztatő fogalmi tendszete megegyezik a Rendelet 4. cikkében meghatátozott
érteknező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten Infotv. 3. \ éttelmező
tenr]elkezéseivel.

Ámikor a jelen táyékoztatő adatokról, vagy adatkezelésrőI tendelkezik, azof| személyes adatokat,
illetve ezek keze|ésétkell érteni.

II. ADATKEZELESI CEL: Szerződések teljesítésévelkapcsolatos adatkezelés és a
kapcsolatt attői adatok kezelés e
/

Társaságunk tevékenysége során szerződéseket köt más jogalanyokkal' melyek lehetnek tcrmészetes
személyek, valamint jogi személyek.

Abban az esetben, ha'Iátsaságunk tetmészetes személlyel, egyéni vállall<ozóvaIkőtszerződést, ezen
személy azoncp;ításához és a vele való kapcsolattartáshoz szükséges, valamint a szetződés
teli esítéséhezkapcsolódó egyéb személyes adatokat kezeli.

Ámennyiben Társaságunk jogi személyekkel köt szerződést, abban az esetben szükséges a p^ÍtneÍ
kapcsolattartő1a adatatnak a kezeIése annak étdekében, hogy az egnittműködés során, ]]fetve az
együttműködés folyamatos fenntattása és elmélyítésé
étdekébena felek egymással kapcsolatot
tudjanak tartari.

Kezelt személyes adatok
Tekintettel arta,hogy az egyénivállalkoző természetes szctmélynek rnrnősül a vele és a természetes
személlyel történő szetződéskötés esetén a szeméIyes adatok Íonása az érlntett, igy a kezelt
személyes adatok pontos körétől végleges tá)ékoztatást a szenődés megkötésekor ad T'ársaságunk.
Altalánosságban természetes személy, egyéni váI7a|koző szetződő fél esetén az a\ábbj adatok
kezelésérekerül sor:

ü név' (azonosítás)
b) anyja neve, (azonosítás)
c) születési hely' idő, (azonosítás)
d)
e)

0
g)
h)

1)

')
''
D

lakcím' (kapcsolat)

egyéni váLlal]<oző esetén székhely, (kapcsolat)

telefonszám, ftapcsolat)
e-mail, ftapcsolat)
utalásos ftzetés esetén: bankszámlaszám, számlavezető bank,
amennyiben a megbizási díj kifizetése a közterhek levonását követően történik, ehhez
szükséges a TAJ számkezelése,
vissztethesség esetén adóazonositó jel' egyéru váLla]koző esetén adőszám,
egyéni vá]]akoző esetén nylJvántatási szám'
egyéb, a szerződés teljesítéséhezfeltétlen szükséges adatok.

Jogi személy esetén a képviselő nevét' valamint a kapcsolattartó nevót, telefonszámát' e-mail címét
és b eosztás át keze]s, Táts aságunk.

Adatkezelés iogalap|a
Tetmészetes személy: Rendelet 6. crkk (1) bekezdés b) pontja: szetződés teljesítése.
Amennyiben a kapcsolattaftőTátsaságunkkal nem á1l közvetle n szerződéses kapcsola than, tchát az
érintett a szerződő paftnef munkavállalőja, vagy egyéb megbízott1a, az adatkezelés jogalapja a
Rendelet ó. cil<k (1) bekezdés f) pont1a alapjh Társaságunk jogos érdeke.
Társaságunk jogos érdeke az érintett által képvisclt Társaságg aI iz|ett kapcsolat klalakítása és
fenntattása, a létrejött szerződés minél hatékonyabb tcljesítése étdckében.Á kapcsolattattásra tehát
a gazdasági együttműködés kialakítása, valamint a Szelvezetek között létÍeiövő szetződés(ek)
tel1esítése étdekébenvan szükség. Az étntett személyes adatait etre vonatkoző 1ogalap nélkül más
célból Tátsaságunk nem kezeli.

Személyes adatok forrása
Amennyiben Tátsaságunk természetes személlyel, egyéni vállalkozóval szerződk a személyes
adatok fonása az érittett. Ilyen esetben a kczelt adatok kötének csetleges változásárőI azok
felvé telekot, kcwvetlenül ad

tá1

ékoztatás t Társ

as

águnk.

Jogi személlyel történő szerződéskötés csetón a kapcsolattartói adatok forrása a szctződő féI'

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Á

személyes adatokat Társaságunkkjzáúlag azon munkavá]]a|ói kezelik, aloknek ez munkaköri
feladata.

Személyes adatok továbbítása harmadik otszáLgbarvlgy neÍnzetközi szefrIezethez

A

'Iátsaság a személyes adatokat nem továbbítja sem hatmadik országba, sem nemzetközi

szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az

értntett személyes adatalt Társaságunk törli a szerződés teljesítésétkövetően az elévülési idó
A kapcsolattartői adatokat Tátsaságunk azonnal tötli, amennyiben tájéko ztatástkap anőI,
hogy a kapcsolattató foglalkoztatásijogviszonya a szerződő partnernél megszűnt.
elteltével.

Arl;tolr:.atizált dö ntés h oz atal

és

pro

filalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.
Személyes adatok szolgáltatá,s a

A

személyes adatok megadása kötelező a szetződés megkötéséhez, teljesítéséhez.
t<t<{<*t

T áiékoztatáshoz

v

a|ő jo g

Az
tá)

érlntettnek joga Yafl az adatkezeléssel kapcsolatos tá1ékoztatáshoz' melyet az Adatkezelő jelen
ékoztató rendelkezésre b o cs átás a útj án telj esít.

Hozzáiárwlás on alapuló adatkez elés ek
Amennyiben valamely adatkezelés 1ogalapja az érintett hozzá1átu|ása, akkor jogosult bármikor a
korábban az adatkezelésre adott bozzájárwlását visszavonni. Fontos azonban tudnia' hogy a
hozzájánlás visszavonásakjzárőIagazon adatokra vonatkozhat, amelyek kczelósének más jogalapja
nincs. Amennyiben az étintett személyes adatok kezelésénekmás jogalapja nincs' abban az esetben
a hozzájátulás visszavonását követően a személyes adatokat az Adatkezelő véglegesen és
visszaállíthatatlanul törlr. Á hozzáyáruIás visszavonása a Rende\et alap1án a visszal.onás előtt a
ho z z áj átulás alapján vé gr eha j to t t adatkez elés j o gs z erű s é gé t n em éiytt.

Hozzáfétési iog

Az éintettet kételméte az

Adatkezelő bátmikot tá1ékoztatást nyújt artól, hogy az énntett személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen; akkor a személyes adatokhoz és a következő
infotmációkh oa hozzáfétést biztosít:

'a)

az adatkezelés céIjal;

b)

c)

d)

E
D

az ét1ntett Személyes adatok kategónár;
azon ctrnzettek vagy címzettek kategőiát, akrkkel' illetve amelyekkel az Adatkezelő a
személyes adatokat közölte vagy közölrri fogja, idcérwe különöscrr a hatmadik országbelr
címz etteke t, illetve a nemz e tkő zi s z cw ezetcket;
a személyes adatok tátolásának teÍ]rezett időtaftama, vagy ha ez Ítem lehetséges, ezcn
időtartam meghatározásának szemp ontj ai;
az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogárőI, hogy kételmezhetl az AdatkezeIőtőI a rá
vonatkozó Személyes adatok helyesbítését,tödését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az tlyen személyes adatok kezelése ellen;
a valamely felügyeleti hatősághoz cítnzett pan^sz benyújtásának, illetve bítósági eljárás
megindításának joga;

g) ha az

adatokat nem közvetlenül az értntettől gyűjtötte az Adat|<ezelő' úgy az

adato|<

fotrására v onatkozo minden eléthető tnformáciő;

h) ha sor kerül

automatlzáIt döntéshozatalra, ennek tényétő|, ideértve a ptofilalkotást is,
valamint legalább ezekben az esetekben az a|kalmaz,ott1ogtkától, tehát artól, hogy az ilycn
adatkezelés mrlyen jelentóséggc|, és az érintettre nézvc mr1yen váthatő következményekkel
bíf.

Személves adatok helyesbítéséhez való iog

Az éintett bátmikot

jogosult arra' hogy kéréséteindokolatlan késedelem nélkül az AdatkczeIő
helyesbítse atávonatkozó pontatlan Személyes adatokat. Figyelembe véveaz adatkezelés cé\át'az
édntett jogosult arta is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő
nyl7atkozat ut1án történő - kiegészítését.

Az

adat helyesbítésének(módosításának) kéréseesetén a módosítani kért adat valőságát az
érintettnek szükséges a|átámasztania, va|amlnt az éintettnek szükséges igazolnja azt is, hogy
valóban az atÍ^ jogosult személy kéti az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja rnegítélni
azt,hogy az uj adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthat1a_e akotáI>bi adatot.

Az Adatkezclő

felhívja tovább a figyelmet ana,hogy a személyes adatalban bekövctkezettvá|tozást
az éintett mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyiwe a 1ogszcrí| adatkezelést, valamint a jogainak
érwényesü1ését.

Törléshez való jog

Az érintett kétéséreaz

Adat\<ezelő indokolatlan késedelcm nélkül köteles
vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

^)

b)

c)
d)
e)

0

törölni

az érintetfte

az Adatkezelőnek a személyes adatokn már nincs szüksége abból a célból, amclyből azo\<at
gyűjtötte vagy más módon kezclte;
hozzájánláson alapuló adatkezelés csetén az énntett visszavonja az adatkezclés alapját
képező hozzáyáru|ását' és az adat\<ezelésnek nincs más jogal7pia;
az énntett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget éIvező jogszerű ok az
adatkezelésÍe' vagy trltakozik a közvetlen izIetszerzés céljából tőrténő adatkezelés ellen;
a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
a személyes adatokat az Adatkezelőte alkalmazandő uniós vagy tagálJamtjogban elóítt jogi
kötelezettség teljcsítésóhez törölni kell;
a szemáIyes adatok gyűjtésére az ktformációs társadalommal összefüggő szolgáltatások
\<lnáIás áv aL kap cs olato s an került s or.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
t\z

érjntett jogosult arta,hogy kétéséteaz Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike tcljesul:

a)
b)

.)
d)

vitat1a a szeméIyes adatok pontosságát; ez esetbcn a koilátozás arra az időtaftamra
vonatkozik' amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő cllenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok tötlését' ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozásátl'
az Adatkezelőnek már nincs szűksége a személyes adatokta adatkczelés céIjáből, de az
érintctt igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhezvagy védelméhez;
vagy
az érjntett ttltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás
az tdőtartamta
^ÍÍa
vonatkozik, anigmegáLlapítáSfa nem kedl, hogy az Adatkezelő iogos indokai elsőbbséget
élveznek_e az éintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz valő jog
Amennyiben a szeméIyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos étdekc (Itendelet ó. cikk (1)
bekezdés f) pont) a jogaIapja, v^gy az adatkezelés az adatkezeIőre ntházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának ketetébenvégzett feladat végtehaitásához szükséges (R-endelet 6. cikk (1) bekezdés
e) pont) ugy az érrntett jogosult ata, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tütakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett tendelkezósckcn alapuló
prof,rJalkorást is.

Ha az érintett személyes adatatt az Adatkezelő közvetlen űzletszerzés (tehát például tá1ékoztatő
levelek kúldése)érdekében kezeli, jogosrrlt arra' hogy bátmrkor ttltakozzon a tá vonatkoző
személyes adatok e célból történő kezelése ellen' ideértve a profilalkotást is, amennyIben az a
közvet1en iz\etszerzéshez kapcsolódi]<. Ha az étntett tiltakozik a személyes adatai közvetlen
izIetszetzés érdekében tőrténő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célbó]
nem kezelhetők'
Érdekmétlegelésiteszt
Amennyibcn a személycs adatok kezelésének jogalapja az adatkezeiő vagy hatmaclik szeméIy
Rendelet ó. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos órdcke, a (47) preambulum bekezdés és az 5.
cikk (2) bekezdése alapján írásos ',étdekmédegelésitesztet'' készítünk,melyet ^
perkons@perkons.hu e-mail címte írt levelével az érlntett kikérhet.
Adathordo zhatős ágho z v alő

jo

g

. Az

éintett jogosult arta, hogy a tá vonatkoző, á|tala az A'datkgzelő rendelkezésétebocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben hasznáIt, géppel olvasható fotmátumban megkapja,
továbbá jogosult atta,hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezeIőnek továbbítsa,

ha:

a)
b)

az adatkez'elés az érlntetthozzájárulásán, vagy a Rcndelet ó.
pontja saerinti szetződéset alapul; és
az adatkezelés automatizáItmódon tönénik.

cil<]r'

(l) bckezdósének

b)

Az

érlntett a fenti jogait a perkons@perkons.hu címre rnegküldött elekttonikus levclóbcn, az
Ádatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyénszemélyesen
tudja gyakorolrri. Az Adatkezelő az érlntett kételmének vizsgáIatát és teljesítósét a bcétkczését
követően indokolatlan késcdelem nélkül megkezdl. A kételem a|apján tctt rntézkedéseinkről az
érintettet. Ámennyiben a
Ádatkezelő a beétkezésétőIszámitott 30 napon beiül tájékoztatj^
^z
kérelmet az Adatkezeiőnek nem áll módjában teljesíteru, úgy 30 napon belül tá1ékoztatja az
édntettet a megtagadás okairólés a jogorwoslati jogairól.

Az éri'tetthaláIát követő öt

éven belül a jelen tájékoztatőban meghatározott, az elhaltat életében
megilletó jogokat az értntett áItaI atta űgyintézési rendelkezéssel, illetve közokrratban vagy 1g|jg5
bizonyitő erejíi magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tctt nyilatkozattal _ ha az ériltett egy
adatkezelőnél több nyt7atkozatot tett' a kósóbbi idópontban tett nyi1atkozattal _ meghata7mazott
személy jogosult érvényesíteru.Ha az étrntett nem tett ennek megfelelő jognyrlatkozatot, a Polgári
Törvénykönyv szednti közelr hozzátaftozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16.
(helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tlltal<ozáshoz valő jog), valamrnt - ha az adatkezelés már
az érintett életébenis jogellenes volt v^gy az adatkezelés céI)a az érintett haIáIávaI megszűnt - a
Rendelet 17. (törléshez való jog) és 1,B. (az adatkezelés kor|átozásához valő jog) cikkében
meghatátozott, az elhaltat életébenmegilletó jogokat érwényesíteniaz étlntetthaláIátkövető öt éven
az aközc|:'hozzátartozó jogosult, alri
belül. Áz érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítéséte
ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.
{<*{<{({(

A

bíróságr jogon oslathoz valő jogának érwényesítéseétdekében az érintett a Társaságunkkal
szemben btőságboz fordulhat' ha megítólése szerint a Társaságunk, illetvc az á|talunk megbízott
vagy rendelkezésünk alapján e|járő adatfeldolgozó, vagy közös adatkez'elő a személyes adatatt a
személyes adatok kezelésérevonatkozó jogszabáIyban' vagy az F;u;"őpat Unió kötelező jogi
aktusában meghatározott előírások megsértésévelkezeli. Á bíróság az ügyben Solon kívül ját el. A
per eIbtá|ása a törwényszék hatáskötébe tattozik. Á pet - az éintett válasz.tása szetint _ az érntett
lakóhelye vagy tafiőzkodási helye, vagy Társaságunk székhelye szerinti törwényszék (Fővátosi
^
Törényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeu Adatvédelmi

ós Informáclőszabadság Hatóságnál (I\TÁIH) bejelentésscl a Tátsasággal
szemben báÁ<tvtzsgálatot kezdeményezbet arra hivatkozással, hogy személycs adatok kezelésével
kapcsolatban jogsérelem következett be' vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az

a Tátsaság korlátozza, v^gy ezen jogainak
adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érwényesítését
irányuló kételmételutasítja. A bejelentéstaz alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet
érwényesítésére
megtenni:
Nemzeti Ádawédelmr és Információszabadság H atóság (I'JAIH)
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Etzsébet fasot 22f c
Telefon: +36 (1) 391-1,400
Fax: -r3ó (1) 391_1'41'0
E -mail : ugy felse olg alat@nath.hu
URL: h ttn: / /rraih.lr Lr
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