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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
I.

ALAPADATOK

Adatkezelő neve:

Docler SSC Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye:

1101 Budapest, Expo tér 5-7.

levelezési cím:

1101 Budapest, Expo tér 5-7.

központi telefonszám:

0036-1-432-3000

weblap:

e-mail cím:

Belső adatvédelmi tisztviselő neve:
e-mail cím:

telefonszám:

Adatvédelmi kérelmek:

Adatfeldolgozás:
Adattovábbítás:

Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás:

II.

www.doclerholding.hu

info@doclerholding.hu
dr. Koltai Csaba

dpo@doclerservices.hu
0036-1-432-3000

amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az
adatkezeléssel
kapcsolatban,
a
kérelmét
a
Társaságunk által kijelölt kapcsolattartónak, vagy
közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőnek jogosult
eljuttatni az adatvédelmi tisztviselő fenti e-mail
címére.

az 1. sz. mellékletben megjelölt személyek végeznek
adatfeldolgozást

az Európai Unión kívüli harmadik országba, vagy
nemzetközi szervezetnek a Társaság adatokat nem
továbbít
Társaságunknál automatizált
profilalkotás nincs

döntéshozatal

és

SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLY
A tájékoztató személyi hatálya kiterjed a Docler SSC Kft. (a továbbiakban: „Társaság”) valamennyi
szervezeti egységére és munkatársára, ideértve a megbízási jogviszony keretében eljáró
magánszemélyeket is. A jelen tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Társaság természetes személy
szerződéses partnereit, ügyfeleit, megbízottait (a továbbiakban: „Partner”) érintő valamennyi személyes
adatkezelési tevékenységre.

A jelen tájékoztató hatálya nem terjed ki a Társaság munkavállalóinak, valamint a Társasághoz
álláspályázatára jelentkezők adatainak kezelésére, valamint a Társaság székhelyére belépők adatainak
vagyon- és személyvédelmi szolgáltatással összefüggő kezelésére. A Társaság székhelyére vonatkozó
vagyon- és személyvédelmi szolgáltatást a Docler Services Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-186181, adószám:
24856984-2-42, székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.) nyújtja, a kamerás adatkezeléssel összefüggő
adatkezelési tájékoztató elérhető a Docler Irodaház recepcióján.
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III.

KEZELT ADATOK KÖRE
Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatait a Társaság a jelen tájékoztatóban foglalt célból kezeli.
A Társaság által végzett adatkezelés részletes szabályait a Társaság mindenkor hatályban lévő
Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza.
3.1.

A jelen Tájékoztató 1. számú melléklet tartalmazza
•

•
•
•
•

IV.

a kezelt adatok körét Partneri minőségre lebontva

az adatkezelés célját

az adatkezelés jogalapját

az adatkezelés időtartamát

az adatok továbbítását, illetve a bevont adatkezelő / adatfeldolgozó megnevezését

A PARTNERT AZ ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGILLETŐ JOGOK

Tájékoztatjuk, hogy a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérelmezheti, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által a Társaság rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az a Társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Tájékoztatjuk, hogy jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
A fenti jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A fentiekre vonatkozó kérelmét, vagy az adatkezeléssel összefüggő panaszát a szerződéssel kijelölt
kapcsolattartójának, vagy közvetlenül az Adatvédelmi Tisztviselőnek jogosult eljuttatni. A kérelem
elintézésének részletes szabályait a Társaság mindenkor hatályban lévő Adatvédelmi és adatbiztonsági
Szabályzata tartalmazza.
Tájékoztatjuk, hogy a GDPR, valamint a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt
érvényesítheti az adatkezeléssel összefüggő jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság segítségét is kérheti.

A Társaság a Partnerek adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által
okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. A Társaság mentesül az okozott
kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az
érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.
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Tájékoztatjuk, hogy a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

honlap:

www.naih.hu

székhely:

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Budapest, 2020. január 31.
Docler SSC Kft.
Szende Csaba László ügyvezető
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Partnerek részére 1. számú
melléklet

A Docler SSC Kft. által kezelt
Érintettek köre

Kezelt személyes
adatok

név, szig. szám,
születési hely, idő,
állampolgárság,
anyja neve,
lakcím,
adóazonosító jel,
bankszámlaszám
szolgáltatást
(fizetési
nyújtó /
kötelezettség
igénybevevő
teljesítése esetén),
partner
kamarai
(megbízott,
nyilvántartási
vállalkozó, stb.)
szám (ahol
értelmezhető),
vezetői engedély
száma (gépkocsi
használattal
összefüggő
esetekben)

eladó / vevő

partnerek
(eladó, vevő,
szállító, stb.)
kapcsolattartói

Adatkezelés
célja

szerződés
teljesítése

Végzett
adatkezelési
műveletek

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja

szerződés
rögzítés,
szerződés teljesítése, jogos
gyűjtés, tárolás, megszűnése +
érdek,
felhasználás
8 év
jogszabályi köt.
teljesítése

Adatkezelést
támogató
alkalmazás /
automatizált
adatkezelés

Outlook

Adattovábbítás
/címzett
bevonása
történik?

Adattovábbítás
céjla / címzett
bevonása a
következő
feladatok
elvégzésébe:

Bevont
címzett
megnevezése

IGEN

audit, könyvelés,
Docler
hatósági
adatszolgáltatás Services Kft.,
auditor,
teljesítése, banki
hatóságok,
ügyintézés,
bankok
szerződéskezelés
és jogérvényesítés

szerződés
rögzítés,
szerződés
teljesítése,
gyűjtés, tárolás, megszűnése +
jogszabályi köt.
felhasználás
8 év
teljesítése

Outlook

IGEN

audit, könyvelés,
Docler
hatósági
adatszolgáltatás Services Kft.,
auditor,
teljesítése, banki
hatóságok,
ügyintézés,
bankok
szerződéskezelés
és jogérvényesítés

szerződés
szerződés
rögzítés,
szerződés teljesítése, jogos
név, e‐mail cím,
teljesítése,
gyűjtés, tárolás, megszűnése +
érdek,
telefonszám, fax kapcsolatfelvé
felhasználás
8 év
jogszabályi köt.
tel
teljesítése

Outlook

IGEN

szerződéskezelés
Docler
és jogérvényesítés Services Kft.

megosztott
elektronikus
mappák,
Outlook

IGEN

szerződéskezelés
Docler
és jogérvényesítés Services Kft.

név, szig.szám,
születési hely, idő,
lakcím,
adóazonosító jel,
bankszámlaszám

szerződés
teljesítése

jogérvényesít
és,
adatfelvétel /
név, születési hely,
nyilvántartás,
szerződés
idő, anyja neve,
rögzítés,
vezető
egymástól
megszűnése +
felhasználás,
tisztségviselők lakcím, szig. szám,
való
8 év
lakcímkártya szám
gyűjtés, tárolás
megkülönbözt
etés

szerződés
teljesítése

