
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Jogi személy szerződéses partnerek kapcsolattartói, képviselői és 
munkavállalói személyes adatainak kezeléséről 

 

Tisztelt Partnerünk! 

Az Európai Parlament és a Tanács tavaly áprilisban elfogadta a 2016/679 rendeletet a 
„természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról’, röviden: általános adatvédelmi 
rendeletet (GDPR = General Data Protection Regulation, a továbbiakban: GDPR 
rendelet), amely 2018. május 25-ei hatállyal lépett életbe. Tekintettel erre tájékoztatjuk 
Tisztelt Partnerünket a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46., a továbbiakban: Társaság) által 
kezelt adatokról. 
Partnereink személyes adatainak védelme számunkra különösen fontos, ezért 
Társaságunk, mint adatkezelő a Partner által adott ajánlatok adásától vagy Társaságunk 
által kezdeményezett ajánlatkérés kezdeményezésétől, továbbá az adatkezelő és a 
Partner között bármely tevékenység végzésre irányuló vállalkozási, ill. megbízási, ill. 
szállítási, ill. adásvételi vagy egyéb szerződés ( továbbiakban: Szerződés) megkötését 
követően a jelen adatkezelésről szóló tájékoztatásban (a továbbiakban: Tájékoztatás) 
részletezettek szerint a fentiekben hivatkozott GDPR-nak, és az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
(„Infotv.”), továbbá az egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli a velünk szerződéses 
kapcsolatban álló Partnerek személyes adatait. Tájékoztatjuk, hogy csak a szükséges 
mennyiségű adatot rögzítjük, és csak arra a célra használjuk fel, amelyre Ön az adatokat 
számunkra átadta. 

1. Adatkezelő és elérhetőségei 

Az adatkezelő cég neve: KEVIÉP Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) 
Székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46. 
E-mail címe: center@keviep.hu  
Telefonszáma: +3652513700. 
Honlap: www.keviep.hu 

 

2. Tájékoztató célja 

A személyes adatok védelmére vonatkozó jelen Tájékoztató részletes információkat 
tartalmaz az Adatkezelő által végzett szerződéses partnerek kapcsolattartói, képviselői 
és munkavállalói vonatkozásában (továbbiakban: Érintettek) a személyes 
adatkezelésére és adatvédelmére vonatkozó szabályokról. 

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok kezelése a személyes adatok 
megfelelő biztonságát szavatoló, valamint a vonatkozó nemzeti jogszabályoknak (2011. 
évi CXII. törvény az “Info törvény”) és az uniós jognak (az Európai Parlament és a 
Tanács 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: GDPR) megfelelő módon történik. 

3. Kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok 
megőrzésének ideje 
 

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés 
jogalapja 

Megőrzési idő 

Név, beosztás, 
munkahely, 
telefonszám, e-mail 

Szerződés 
teljesítése 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) 
pontjában 

Szerződés 
fennállásáig*, 
legkésőbb az 
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cím, NÜJ szám meghatározott 
szerződés 
teljesítéséhez 
szükséges 
kötelezettség 
teljesítése 

igényérvényesítési 
határidőig 

Név, beosztás, 
munkahely, 
telefonszám, e-mail 
cím 

Számlázás GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés c) 
pontjában 
meghatározott jogi 
kötelesség 
teljesítése 

Elévülési időig 

Név, beosztás, 
munkahely, 
telefonszám, e-mail 
cím 

Kapcsolattartás GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) 
pontjában 
meghatározott jogos 
érdek** 

Szerződés 
fennállásáig, 
legkésőbb az 
igényérvényesítési 
határidőig 

Név, anyja neve, 
születési hely, idő, 
beosztás, 
munkahely, 
telefonszám, orvosi 
egészségügyi 
vizsgálat 
eredménye, 
szakmai 
jogosultságot 
igazoló 
dokumentumok, 
kockázatértékelés, 
EVE átadás-átvételi 
jegyzőkönyv, 
engedélyek, 
felülvizsgálati 
jegyzőkönyvek, 
oktatási 
jegyzőkönyvek  

Szerződés 
teljesítése, 
jogszabály által 
előírt kötelezettség 
teljesítése  

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) 
pontjában 
meghatározott 
szerződés 
teljesítéséhez 
szükséges 
kötelezettség 
teljesítése, és az c) 
pontjában 
meghatározott jogi 
kötelesség 
teljesítése 

Szerződés 
fennállásáig, 
legkésőbb az 
igényérvényesítési 
határidőig 

 

* A szerződés megkötésének előkészítése jogcímén kezelt adatok esetén az adatkezelés időtartama 
megegyezik azzal az időtartammal, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban 
igény érvényesíthető. Ez az időtartam - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - öt év, 
amely határidő elévülési jellegű, ami azt jelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvényben foglalt esetekben a határidő megszakadhat, amely esetben a megszakítástól, vagy az 
elévülést megszakító eljárás jogerős befejezésétől az elévülési határidő újra kezdődik; illetve 
amennyiben a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni igényét, az elévülés nyugszik, amely 
esetben az akadály megszűnésétől számított egyéves határidőn belül az igény akkor is 
érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb van hátra. 

** A Társaság jogosult - azt követően, hogy a Partner ajánlatot adott a Partner személyes adatait 
nyilvántartani, munkavállalói részére hozzáférhetővé tenni. Társaságunk jogos érdekén alapuló 
adatkezelése esetén a Partner tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

Társaságunk a székhelyén, telephelyein, vagyon és személyvédelmi, ill. biztonsági 
célból videofelvételeket készíthet. Az erre vonatkozó, a Partnerek figyelmét felhívó 
jelzések (matricák, piktogramok, tájékozatók stb.) a bejáratnál vagy a kamerák mellett 
megtalálhatók. A felvételeket Társaságunk a személyes adatok védelme, a személy- és 
vagyonvédelem érdekében, ezen érdekek védelméhez fűződő jogos érdeke alapján 



kezeli. Az így megvalósuló adatkezelés során a videofelvételek megőrzési ideje a 
székhelyén, telephelyein rögzített felvételek esetében az adat keletkezésétől számított 
30 naptári nap. 

Megőrzési idő: Társaságunk a Partnerek adatait jogszabályban meghatározott ideig 
tárolja, így különösen a jelen tájékoztatóban hivatkozott jogszabályokban és ideig. 

A levélküldemények elküldésének igazolására szolgáló postakönyvben szereplő 
személyes adatokat a Társaságunk addig kezeli (tárolja), amíg az abban szereplő 
valamennyi adat tekintetében le nem jár az adatok megőrzésére meghatározott 
időtartam. A papír alapú egyéb dokumentumokban tárolt adatokat Társaságunk az 
adatmegőrzési idő lejártát követően az iratkezelési szabályainak megfelelő selejtezési 
eljárás lefolytatásáig tovább tárolja. A postakönyvben, valamint egyéb papír alapú 
dokumentumokban tárolt, már lejárt adatmegőrzési idejű személyes adatok tekintetében 
a további adatkezelés jogalapja Társaságunk azon jogos érdeke, hogy a papír alapú 
dokumentumok integritását, bizonyító erejét megőrizze, továbbá az a körülmény, hogy a 
papír alapú dokumentumokban szereplő adatok egyenkénti törlése a Partnereknek a 
személyes adatok védelméhez fűződő jogaival összevetve aránytalan költséget és 
erőfeszítést igényelne. Társaságunk megfelelő adatbiztonsági intézkedésekkel biztosítja 
ezen adatok tárolását és a hozzáférés korlátozását. 

Jelen tájékoztató kiterjed a Partner által a szerződés előkészítés és/vagy teljesítése 
során a Társaságunkkal ismertetett, vele jogviszonyban álló természetes személyek 
(továbbiakban: érintett) személyes adataira is. 

4. Személyes adatok címzettjei 

A kezelt adatokat a jogszabályokban meghatározott eseteken felül az Adatkezelő 
munkavállalói ismerhetik meg szerződéskötés, szerződés teljesítése, megszűnése, 
igénye érvényesítése és kapcsolatfelvétel céljából. Az Adatkezelő a kezelt adatokat nem 
továbbítja harmadik fél részére, így az Európai Unió tagállamain kívül harmadik 
országba vagy nemzetközi szervezet részére sem. 

5. Adatfeldolgozó 

Társaságunk, mint adatkezelő felel az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások 
jogszerűségéért. Az adatfeldolgozók pedig felelősséggel tartoznak a Társaságnak a 
jogszerű utasításainak, valamint az GDPR rendelet értelmében kifejezetten az 
adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek betartásáért. 
 

6. Érintetti jogok 

A Partner adatkezeléssel kapcsolatos jogaira - ideértve a jogorvoslati lehetőséget is - a 
GDPR, valamint az Infotv. rendelkezései az irányadóak.  

Az adatkezeléssel érintett természetes személy jogosult: 

• az adatkezelésről tájékoztatást kérni,  

• személyes adataihoz hozzáférni (nyilvántartott adatokról másolatot kérni),  

• helyesbítést kérni,  

• töröltetni,  

• korlátozást kérni,  

• adatainak hordozható formában történő kiadását és továbbítását kérni, 

• tiltakozni személyes adatai kezelése ellen,  

• felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani.  

Az Adatkezelő köteles ezen jogoknak eleget tenni az adatvédelmi jogszabályokban és a 
GDPR-ban meghatározott módon és határidőben. 



Az érintett jogainak sérelme esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (röviden: NAIH, cím: 1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: 
+36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu) fordulni. 

A személyes adatok szolgáltatása jogi vagy szerződéses kötelezettségen alapul, 
továbbá előfeltétele szerződéskötésnek, és az adatszolgáltatás elmaradása a szerződés 
megkötésének, illetve a megkötött szerződések teljesítésének elmaradásával járhat. 

7. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 

Személyes adatok kezelése során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra, ideértve 
a profilalkotást is. 

Hatályos: 2018. május 25. 

 

KEVIÉP Kft. Ügyvezetés 
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