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1. BEVEZETÉS 

A Prime Fleet Management Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan 

ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos 

és tisztességes adatkezelésre. Adatkezelő elismeri a természetes személyek személyes adataik 

védelméhez és kezeléséhez kapcsolódó elveket és szabályokat, melyek alapján adatkezelését 

végzi.  

 

Adatkezelő tájékoztatja a természetes személyeket az adatkezelés elveiről, folyamatáról és 

garanciáiról. Adatkezelő elismeri a természetes személyek azon jogát, hogy saját személyes 

adataik felett maguk rendelkezzenek.  Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a személyes 

adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban kell 

figyelembe venni és egyensúlyba állítani más alapvető jogokkal.  

 

Jelen tájékoztató Adatkezelő BÉRAUTÓ tevékenységével összefüggő adatkezelési folyamatait 

foglalja össze. Részletesebb tájékoztatás érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot 

munkatársainkkal.  

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, 

hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel 

kapcsolatos jogait. 

 

2. ADATKEZELŐ ADATAI 

 

Az Ön adatait elsősorban Adatkezelő, illetve Adatkezelő munkatársai, valamint az 

Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló partnerek kezelik. Az adatkezelés során 

törekszünk arra, hogy kizárólag a szükséges mértékben kezeljük az adatokat.  

 

Az Adatkezelő adatai: 

 

o Cégnév:   Prime Fleet Management Kft.  

o Székhely:   3534 Miskolc, Lórántffy Zs utca 30/a. 

o Iroda:    3516 Miskolc, Pesti út 21. 

o Kapcsolattartás:  Szabó Gergely adatvédelmi referens 

o Telefon:   +36 46 303 056 

o E-mail:    gdpr@primefleet.hu 

o Adatvédelmi tisztviselő: Molnár Judit 

o Telefon:   +36 30 235 5465 

o E-mail:    jmolnar@brainstraim.hu 

 

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az 

adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan fenti 

címeink bármelyikére küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 

napon belül küldjük az Ön által kért címre. 
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3. AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK ÉS AZ ADATKEZELÉS ELVEI 

 

Az adatkezelési műveletek tekintetében Ön érintettnek minősül, amennyiben valamely 

személyes adata alapján közvetlenül vagy közvetve azonosíthatóvá válik, illetve amennyiben 

Önnel kapcsolatban Adatkezelő adatkezelést végez (pl.: érdeklődő, vásárló, hírlevél feliratkozó, 

stb…).  

 

Adatkezelő a személyes adatok során az adatkezelés alábbi alapelveivel összhangban jár el: 

 

- célhoz kötöttség elve (adatkezelés adott célt szolgál) 

- szükségesség-arányosság elve (érdekmérlegelési teszttel alátámasztott adatkezelés) 

- jogszerűség és tisztességes eljárás elve (az adatkezelés megfelel a mindenkor 

hatályos jogszabályoknak) 

- átláthatóság elve (az Érintettek számára is megismerhető adatkezelési folyamatok 

alkalmazása) 

- adattakarékosság elve (az adatkezelés csak a feltétlenül szükséges mértékben 

valósuljon meg) 

- arányosság elve (az Érintettek információs önrendelkezési jogának kizárólag jogos 

érdek érvényesíthetőség érdekében korlátozható) 

- elszámoltathatóság elve (az adatkezelés és megfelelő tájékoztatás folyamatát 

Adatkezelő megfelelően dokumentálja) 

 

Az adatkezelés elveiről bővebb információkat talál a 2016/679 EK Rendelet (a továbbiakban 

Rendelet) 5. cikkében, valamint a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról 

és az infoszabadságról szóló törvényben. 

 

 

4. AZ ÖN JOGAI 

 

Ön az adatkezelés során mindenkor jogosult: 

a. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről  

b. amennyiben az adat nem helyes, kérni ennek kijavítását  

c. kérni a személyes adatok kezelésének korlátozását  

d. kérni a személyes adatai törlését  

e. kérni személyes adatainak más Adatkezelő részére való továbbítását 

(adathordozhatóság) 

f. tiltakozni személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára történő 

felhasználása ellen 

g. bármely megadott hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül, ingyenesen 

visszavonhatja 

h. panaszt tenni és jogorvoslattal élni, illetékes törvényszék előtt pert indítani 

 

 

Ön kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, Adatkezelő magatartására vonatkozó észrevételével 

fordulhat közvetlenül Adatkezelő képviselőjéhez a 2. pontban foglalt elérhetőségeken. 
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Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait Adatkezelőhöz intézett kérelem útján gyakorolhatja. 

Adatkezelő bármely elérhetőségén történő megkeresésre haladéktalanul, de legkésőbb 30 

napon belül válaszol.  Adatkezelő a kérelmek elbírálása során az adatkezelés jogalapjára 

tekintettel hozza meg döntését. Ön az alábbiak szerint jogosult fenti jogaival élni: 

 

 Hozzájárulás 
Szerződés 

teljesítése 

Jogi 

kötelezettség 
Jogos érdek 

tájékoztatást kérése     

kijavítás kérése     

korlátozás     

törlés     

tiltakozás     

adathordozhatóság     

hozzájárulás 

visszavonása 
    

panasztételi jog     

jogorvoslati jog     

 

Kérjük, hogy lehetőség szerint elektronikus formában vegye fel velünk a kapcsolatot. 

Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelő lehetőség szerint elektronikus formában válaszolja meg az 

adatvédelmi kérelmeket, kivéve, ha Érintett a kapcsolattartás más módját kifejezetten kéri, 

vagy Adatkezelő nem ismeri Érintett elektronikus elérhetőségét.  

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatok kiadásának kérelme aránytalan többletköltséget 

jelent Adatkezelő részére (pl.: a választott formátum miatt) Adatkezelő jogosult az adatok 

kiadásával kapcsolatos költségeket Érintettnek felszámítani. Adatkezelő az esetlegesen 

felmerült költségekről előzetesen tájékoztatja Érintettet.  

 

Tájékoztatjuk, hogy a 18 éven aluli személyek nevében törvényes képviselőjük jogosult eljárni.  

 

- Előzetes tájékozódáshoz való jog és a hozzáférés joga: 
Ön – már az adatkezelés megkezdését megelőzően – jogosult előzetes tájékoztatást kapni az 

adatkezeléssel összefüggő tényekről és eseményekről, melyet Adatkezelő jelen tájékoztató 

tartalmával – és egyéb tájékoztató dokumentumokkal biztosít. Ön jogosult továbbá arra, hogy 

az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes 

adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. 

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 13-14. cikke tartalmaz. 

 

- A helyesbítéshez való jog 
A pontosság alapelve alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Kérem, hogy 

kérelmében jelölje meg az Önre vonatkozó helyes adatokat. A javítás tényéről tájékoztatjuk 

Önt. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 16. cikke tartalmaz. 

 

- A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, 

ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek valamelyike fennáll: 

o Az adatok kezelésére már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték. 
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o Az Érintett visszavonta a hozzájárulását, és az Adatkezelő nem rendelkezik más 
jogalappal az adatkezelésre. 
o Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és annak nincs olyan indoka, mely 
elsőbbséget élvez az Érintett joggyakorlásával szemben. 
o Az adatkezelés jogellenesen történt. 
o Jogszabály írja elő az adatok törlését. 

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 17. cikke tartalmaz. 

 

- Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben: 

o Vitatja az adatok pontosságát – a személyes adatok pontosságának 
ellenőrzéséig. 
o Jogellenes adatkezelés esetén, amennyiben az Érintett ellenzi a törlést, azonban 
kéri azok korlátozását. 
o Az adatkezelés célja megszűnt, azonban az Érintett igényli azokat jogi igény 
érvényesítése vagy védelme érdekében. 
o Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, azonban 
Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, úgy korlátozni kell az adatkezelést annak 
megállapításáig, hogy mely érdek élvez elsőbbséget.  

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 18. cikke tartalmaz. 

 

- Az adathordozhatósághoz való jog 
Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul, és az 

adatkezelés automatizált módon történik, úgy Ön jogosult, hogy az Önre vonatkozó, személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá 

jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Részletesebb 

tájékoztatást a Rendelet 20. cikke tartalmaz. 

 

- A tiltakozáshoz való jog 
Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekből (Rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés f) pont), vagy közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Az 

Adatkezelő tiltakozás esetén kizárólag akkor jogosult a további adatkezelésre, amennyiben 

igazolja, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek megelőzik az 

Érintett jogait, vagy az adatkezelés jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükséges. 

Amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából történik, úgy az Érintett tiltakozását 

követően ezen okból továbbiakban nem végezhető adatkezelés. Részletesebb tájékoztatást a 

Rendelet 21. cikke tartalmaz.  

 

- Panasztételi jog 
Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal éljen elsősorban az 

Adatkezelő és képviselője felé, másodsorban a – tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a 

feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam – felügyeleti hatóság felé.  

 

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:  

o Név:   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
o cím:   1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 
o Telefon:  +36 (1) 391-1400 
o Fax:   +36 (1) 391-1410 
o E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu 
o URL:  http://naih.hu 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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- Jogorvoslati jog 
Ön jogosult a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, kötelező erejű 

döntésével szemben, illetve amennyiben a felügyeleti hatóság panaszával nem foglalkozott, 

vagy a panasszal kapcsolatos eljárásról nem kapott 3 hónapon belül tájékoztatást. A 

jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja. 

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 78. cikke tartalmaz 

Az Érintett jogosult továbbá hatékony bírósági jogorvoslatra az Adatkezelővel, illetve az 

Adatfeldolgozóval szemben, amennyiben megítélése szerint személyes adatait nem a Rendelet 

szabályai szerint kezelték.  A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt 

gyakorolhatja. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 79. cikke tartalmaz. 

Az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék: 

o Név:    Miskolci Törvényszék 

o Cím:    3525 Miskolc, Dózsa György út 4. 

o Telefon:   +36 46 343 909 

 

- Hozzájárulás visszavonásához való jog 
Ön hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, azonban a hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét.  

 

- A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Részletesebb tájékoztatást 

a Rendelet 19. cikke tartalmaz. 

 

- Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 

ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy 

Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené – kivéve az Ön hozzájárulásán, a szerződés 

teljesítése érdekében történő adatkezelést, illetve amennyiben az adatkezelésre ezen módjára 

jogszabály felhatalmazást ad. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 22. cikke tartalmaz. 

 

- Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt 

az adatvédelmi incidensről. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 34. cikke tartalmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ADATBIZTONSÁG 
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Adatkezelő a „privacy-by-design”, azaz az alapértelmezett és beépített adatvédelem alapelve 

szerint egész adatvédelmi folyamatának kialakítása során figyelemmel van az adatbiztonság 

követelményére.  

 

Adatkezelő célja, hogy az adatkezelési kockázatok csökkentése érdekében a személyes adatok 

kezelését a minimálisra csökkentse. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat átlátható és 

ellenőrizhető módon kezeli az adatvédelmi incidensek azonnali észlelése céljából.  

 

Adatkezelő adatbiztonsági feladatkörében 

 

- technikai és szervezési intézkedéseket tesz az elektronikusan tárolt adatok biztosítása 

tekintetében 

- biztosítja a jogszabály által megkövetelt adatbiztonsági szabályok érvényesülését 

- biztosítja az adatvédelmi, illetve titokvédelmi szabályok érvényesülését 

- megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

- megteszi a szükséges intézkedéseket az adatok sérülésének megelőzése érdekében 

- elősegíti az adatkezelési tudatosságot munkavállalói tekintetében az adatbiztonság 

biztosítása céljából 

- biztosítja a papír alapon tárolt adatok fizikai védelmét 

- biztosítja az elektronikusan tárolt adatokhoz használt eszközök fizikai védelmét 

- gondoskodik az adatok rendszeres biztonsági mentéséről  

- biztosítja, hogy az adatokhoz való hozzáférés kizárólag az arra jogosultak számára 

legyen engedélyezett 

 

 

6. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI ÉS AZ ADATTOVÁBBÍTÁS 

 

Az adatok megismerésére Adatkezelő munkatársai, megbízottjai – kizárólag munkakörül 

ellátásához szükséges mértékben – jogosultak.   

 

Adatkezelő főszabály szerint nem továbbít adatot harmadik országba. Amennyiben eseti 

jelleggel ilyen adattovábbításra sor kerül, Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít érintettek 

tájékoztatására és – szükség esetén – hozzájárulásuk dokumentálására.  

 

Adatkezelő főként saját munkatársai segítségével végzi el az adatkezelési műveleteket. 

Kiszervezett feladatok, illetve egyéb együttműködés esetén Adatkezelő adatot továbbít 

Partnerek (önálló adatkezelők vagy adatfeldolgozók) részére.  

 

Adatkezelő biztosítja, hogy az adattovábbítás során is megvalósuljanak a jogszabályi feltételei 

az adatkezelésnek (cél, jogalap), illetve az adattovábbítás ne járjon az Ön jogainak sérelmével.  

 

Adatfeldolgozókról és az adattovábbítás címzettjeiről bővebb tájékoztatás a 7. pontban 

található. 

 

7. A KONKRÉT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ 
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1. Információkérés, kapcsolattartás 

 

LEÍRÁS: Érintettek információt kérhetnek Adatkezelőtől adataik megadásával. 

ÉRINTETTEK KÖRE: Információt kérő természetes személyek 

ADATOK EREDETE: Az érdeklődők által önként megadott adatok. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja az Adatkezelő termékeivel, szolgáltatásaival, 

vagy működésével kapcsolatos információközlés Érintett kérésére. 

AZ ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA: 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása; 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés előkészítése, 

ha az információkérés közvetlenül termék vásárlásra vagy 

szolgáltatás igénybevételére vonatkozik 

AZ ADATKEZELÉS 

FOLYAMATA: 

Érdeklődő Adatkezelő bármely elérhetőségén felveheti a kapcsolatot 

Adatkezelővel annak érdekében, hogy információt kérjen. 

Adatkezelő az információt az Érdeklődő által megadott elérhetősége 

útján nyújtja. 

KEZELT ADATOK KÖRE: név azonosítás, kapcsolattartás 

 cím kapcsolattartás 

 telefonszám, e-mail cím kapcsolattartás 

 üzenet, információkérés konkrét 

tárgya 

szerződés teljesítése 

AZ ADATTÁROLÁS 

IDŐTARTAMA: 

Adatkezelő az információnyújtást követően nem tárolja az adatokat. 

Amennyiben az információkérés közvetlenül termékre vagy 

szolgáltatásra vonatkozik, úgy másik adatkezelési művelet megy 

végbe Adatkezelő részéről (pl.: árajánlat kérés, szerviz időpont 

egyeztetés). 

ADATTOVÁBBÍTÁS: Nem történik. 
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2. Ajánlatkérés 

 

LEÍRÁS: Érintettek ajánlatot kérhetnek Adatkezelőtől termék vagy 

szolgáltatás vonatkozásában. 

ÉRINTETTEK KÖRE: A termék vagy szolgáltatás iránt érdeklődők. 

ADATOK EREDETE: Az érdeklődők által önként megadott adatok. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja termék értékesítése vagy szolgáltatási 

szerződés megkötése.  

AZ ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA: 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés előkészítése 

AZ ADATKEZELÉS 

FOLYAMATA: 

Érdeklődő Adatkezelő bármely elérhetőségén felveheti a kapcsolatot 

Adatkezelővel annak érdekében, hogy árajánlatot kérjen. Adatkezelő 

képviselője az adatokat CRM rendszerben tárolja, majd a megfelelő 

ajánlatot kidolgozza. Adatkezelő az ajánlatot az Érdeklődő által 

megadott elérhetőségére küldi meg.  

KEZELT ADATOK KÖRE: név azonosítás, kapcsolattartás 

 telefonszám, e-mail cím kapcsolattartás 

 ajánlat konkrét tárgya szerződés tárgyának 

meghatározása 

AZ ADATTÁROLÁS 

IDŐTARTAMA: 

Adatkezelő a szerződéskötés, mint cél megvalósulásáig, ennek 

elmaradása hiányában amíg Ön nem tájékoztatja társaságunkat 

arról, hogy nem kíván szerződést kötni, de legfeljebb 1 évig tárolja 

az adatokat. 

ADATTOVÁBBÍTÁS: Nem történik. 
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3. Bérautó szerződés 

 

LEÍRÁS: Adatkezelő bérautó szolgáltatást nyújt ügyfelei részére. A jogviszony 

bérleti szerződés alapján jön létre. Adatkezelő köteles a gépjármű 

használati adatait megkeresésre a hatóság rendelkezésére 

bocsájtani. 

ÉRINTETTEK KÖRE: A bérautó szolgáltatást igénybe vevő ügyfél, illetve jogi személy 

képviselője 

ADATOK EREDETE: A szolgáltatást igénybe vevő által önként megadott adatok. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A szolgáltatást igénybe vevő ügyfél azonosítása, kapcsolattartás és 

az Adatkezelő vagyoni érdekeinek biztosítása.  

AZ ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA: 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés; 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont - jogos érdek (adattárolás 

jogalapja) 

AZ ADATKEZELÉS 

FOLYAMATA: 

Érintett adatai megadásával megrendeli a bérautó szolgáltatást. A 

szolgáltatás igénybevételének feltétele a gépjárműbérleti szerződés 

kitöltése és aláírása. Adatkezelő a szerződés alapján számlát állít ki.  

Adatkezelő jogosult érintettet okmányai felmutatására kötelezni, 

amennyiben személyazonosságával kapcsolatban kétely merül fel. 

KEZELT ADATOK KÖRE: név, cím, anyja neve, születési 

hely és idő 

azonosítás, kapcsolattartás, 

számlázás 

 e-mail cím és telefonszám kapcsolattartás 

AZ ADATTÁROLÁS 

IDŐTARTAMA: 

Adatkezelő a szerződést, mint a számla mellékeltét 8 évig megőrzi.   

ADATTOVÁBBÍTÁS: Adattovábbítás a hatóság megkeresésére jogszabályi kötelezettség 

alapján történhet. 
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4. Flottakezelés, tartós bérlet 

 

LEÍRÁS: Adatkezelő egyedi, tartós bérautó szerződés keretében flottakezelést 

végez. Az adatkezelés ezen módja speciális bérautós szolgáltatás, 

mely esetében egy Partner egy vagy több gépjárművet bérel hosszú 

távra.  

ÉRINTETTEK KÖRE: A flotta járművet használó személyek (pl.: flotta szerződést kötő 

társaság munkavállalói) 

ADATOK EREDETE: A flotta szerződést kötő társaságtól kapott adatok. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A flotta járművekkel kapcsolatos információk nyilvántartása, 

statisztikák készítése. 

AZ ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA: 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése és  

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont - jogos érdek (megbízási 

szerződés szerinti adatszolgáltatás teljesítése) 

AZ ADATKEZELÉS 

FOLYAMATA: 

A flotta kezelésével kapcsolatos szolgáltatások (pl.: statisztikák 

készítése) speciális adatkezelést tehetnek szükségessé. Az 

adatkezelés ezen módja kizárólag a szerződött Partnerrel való 

szerződés alapján történik. Amennyiben a Partner a szolgáltatást 

nem veszi igénybe, adatkezelés nem történik. 

KEZELT ADATOK KÖRE: Megbízási szerződés szerint.   

AZ ADATTÁROLÁS 

IDŐTARTAMA: 

A flotta szerződés megszűnéséig. 

ADATTOVÁBBÍTÁS: Adattovábbítás a hatóság megkeresésére jogszabályi kötelezettség 

alapján történhet. 
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5. Fénykép megosztása 

 

LEÍRÁS: Adatkezelő – az ügyfelek hozzájárulása esetén – eseti jelleggel 

fényképet készít ügyfeleiről termék vásárlását, vagy szolgáltatás 

igénybe vételét követően. Adatkezelő a készített fényképeket – 

image építés céljából – közzé teszi honlapján, illetve megosztja 

közösségi oldalain. Adatkezelő tájékoztatja Érintetteket, hogy a 

hozzájárulás visszavonására a konkrét adat megjelölésével kerülhet 

sor. 

ÉRINTETTEK KÖRE: Azon személyek, akik hozzájárultak fénykép készítéséhez és annak 

megosztásához a honlapon és a közösségi oldalon. 

ADATOK EREDETE: Adatkezelő által készített fénykép. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Adatkezelő image építése elégedett ügyfeleinek bemutatása által. 

AZ ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA: 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása 

KEZELT ADATOK KÖRE: képmás élményről származó emlék 

 név, lakcím hozzájárulás dokumentálása 

érdekében azonosítás 

AZ ADATTÁROLÁS 

IDŐTARTAMA: 

A hozzájárulás visszavonásáig.  

ADATTOVÁBBÍTÁS: A közösségi oldal számára történik adattovábbítás.   

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: A közösségi oldalon történő adatkezelés szabályait az egyes oldalak 

weboldalain ismerheti meg az Érintett. 
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6. Promóciós autóhasználat 

 

 

LEÍRÁS: Adatkezelő bizonyos esetekben lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy 

Adatkezelő tulajdonát képező gépjárművet használják. A 

szolgáltatást igénybe vevők autó-használati kötelesek aláírni. 

Adatkezelő köteles a gépjármű használati adatait megkeresésre a 

hatóság rendelkezésére bocsájtani. 

ÉRINTETTEK KÖRE: A szolgáltatást igénybe vevő ügyfél. 

ADATOK EREDETE: A szolgáltatást igénybe vevő által önként megadott adatok. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A szolgáltatást igénybe vevő ügyfél azonosítása, vezetési 

jogosultságának ellenőrzése, kapcsolattartás és az Adatkezelő 

vagyoni érdekeinek biztosítása.  

AZ ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA: 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés; 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont - jogos érdek 

AZ ADATKEZELÉS 

FOLYAMATA: 

Érintett adatai megadásával használja a szolgáltatást. A szolgáltatás 

igénybevételének feltétele a gépjármű-használati szerződés kitöltése 

és aláírása.  

Adatkezelő jogosult érintettet okmányai felmutatására kötelezni, 

amennyiben személyazonosságával kapcsolatban kétely merül fel. 

KEZELT ADATOK KÖRE: név, cím, anyja neve, születési 

hely és idő 

azonosítás, kapcsolattartás, 

számlázás 

 e-mail cím és telefonszám kapcsolattartás 

AZ ADATTÁROLÁS 

IDŐTARTAMA: 

Adatkezelő a szerződést a benne foglalt jogok és kötelezettségek 

elévüléséig (5 év) megőrzi. 

ADATTOVÁBBÍTÁS: Adattovábbítás a hatóság megkeresésére jogszabályi kötelezettség 

alapján történhet. 
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7. Tárgyi eszköz (autó) értékesítés  

 

LEÍRÁS: Adatkezelő a flottakezelésből kivont gépjárműveit értékesíti. A 

tulajdonjog-átruházás érdekében adásvételi szerződést köt. 

Amennyiben az Adatkezelő által adott árajánlatot Érintett elfogadja, 

úgy az adatkezelés jelen pont alapján folytatódik.  

ÉRINTETTEK KÖRE: Gépjárművet vásárló természetes személy vagy jogi személy 

természetes személy képviselője.  

ADATOK EREDETE: Az Érintett által önként megadott adatok. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a tulajdonjog átruházása, a gépjármű-adásvétel 

lebonyolítása és számlázás. 

AZ ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA: 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés 

AZ ADATKEZELÉS 

FOLYAMATA: 

Szerződő felek egyeztetnek az adásvétel részleteiről. Adatkezelő – az 

Érintett által megadott adatokkal – előkészíti a szerződést a 

vonatkozó jogszabályok és a felek megállapodása alapján. 

Adatkezelő Érintett adatait ügyviteli rendszerében rögzíti és tárolja. 

Adatkezelő kiállítja az értékesítésről szóló számlát.  

Amennyiben jogszabály kötelezővé teszi, Adatkezelő 

ügyfélátvilágítást végez. 

KEZELT ADATOK KÖRE: név, cím azonosítás, kapcsolattartás, 

számlázás 

 telefonszám, e-mail cím kapcsolattartás 

 születési hely és idő, anyja neve, 

sz.ig. szám 

azonosítás 

 gépjármű adatai szerződés tartalmi eleme 

 vételár és fizetési feltételek szerződés tartalmi eleme 

 egyéb szerződéses 

rendelkezések 

szerződés tartalmi eleme 

 tanúk adatai használtautó 

adásvételi szerződés esetén 

(név, cím, sz.ig.szám) 

kizárólag a szerződés 

hitelesítésével összefüggésben 

jogszabályi kötelezettségből 

AZ ADATTÁROLÁS 

IDŐTARTAMA: 

A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A 

számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig. 

ADATTOVÁBBÍTÁS: - 
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8. Hitelközvetítés 

 

LEÍRÁS: Adatkezelő hitel- és lízingközvetítéssel kapcsolatos tevékenységet 

végez. Adatkezelő kizárólag a Partner bank rendelkezése alapján 

kezel adatokat, így ügyfél felé kizárólag ADATFELDOLGOZÓI 

tevékenységet végez. Adatkezelő hitelnyújtást nem végez 

ÉRINTETTEK KÖRE: Azon ügyfelek, aki hitel- és lízingközvetítői szolgáltatást vesznek 

igénybe. 

ADATOK EREDETE: Az Érintett által önként megadott adatok. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja az ügyfél részére hitel-, vagy lízingközvetítői 

szolgáltatás nyújtása, a bankkal való kapcsolattartás. 

AZ ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA: 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése; 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség az 

adattárolás vonatkozásában 

AZ ADATKEZELÉS 

FOLYAMATA: 

Érintett hitelt kíván felvenni, vagy lízing konstrukciót kíván igénybe 

venni. Érintett megadja a szükséges adatokat. Adatkezelő 

elektronikus nyilvántartási rendszer segítségével több Partner bank 

ajánlatát közli Érintettel. Érintett a kiválasztott Partner bankkal köt 

hitelszerződést. Adatkezelő nem rögzít adatokat a kérelemmel 

kapcsolatban. A létrejött hitelszerződés egy példányát Adatkezelő 

tárolja.  

KEZELT ADATOK KÖRE: Partner bank által a hitel-, vagy 
lízingszerződéshez szükséges 
adatok 

hitel, vagy lízingközvetítési 

szolgáltatás nyújtása 

AZ ADATTÁROLÁS 

IDŐTARTAMA: 

A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig: a 2013. 

évi CCXXXVII. Törvény a hitelintézetekről és pénzügyi 

vállalkozásokról 69. § (5) bekezdés alapján 3 évig. 

A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig. 

ADATTOVÁBBÍTÁS: Adatkezelő továbbítja az adatokat Partner bank felé a bankkal kötött 

szerződés alapján.  
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9. Panaszkezelés 

 

LEÍRÁS: Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének eleget téve panasztételi 

jogot biztosít ügyfelei, illetve egyéb érdekeltek részére. 

ÉRINTETTEK KÖRE: Aki Adatkezelő magatartásával összefüggésben panaszt közöl 

Adatkezelővel. 

ADATOK EREDETE: A panaszos által önként megadott adatok. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a sérelmes Adatkezelői magatartással szembeni 

panaszjog biztosítása. 

AZ ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA: 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség: 1997. évi 

CLX. törvény 17/A. § 

AZ ADATKEZELÉS 

FOLYAMATA: 

Panaszos akár szóban, akár írásban, Adatkezelő bármely 

elérhetőségén élhet panasztételi jogával. Szóbeli panasz esetén 

Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról. Adatkezelő a panaszt 

feldolgozza, és haladéktalanul intézkedik orvoslásáról.  

KEZELT ADATOK KÖRE: panaszos neve, lakcíme azonosítás 

 a panasz előterjesztésének 

helye, ideje, módja, 

panasz részletes leírása 

fogyasztói panaszok kezelése és 

jogszabály szerinti nyilvántartása 

 csatolt dokumentumok  

 Adatkezelő nyilatkozata a 

panasszal kapcsolatos 

álláspontjáról 

 

 jegyzőkönyvet felvevő személy 

és panaszos aláírása (kivéve 

telefonos vagy egyéb, 

elektronikus úton tett panasz 

esetén) 

 

 jegyzőkönyv felvételének helye 

és ideje 

 

 panasz egyedi azonosító száma azonosítás 

AZ ADATTÁROLÁS 

IDŐTARTAMA: 

Az adatokat Adatkezelő papír alapon tárolja. Az adattárolás 

időtartam 5 év a 1997. évi CLX. törvény 17/A. § alapján. 

ADATTOVÁBBÍTÁS: Mindenkori fogyasztóvédelmi hatóság részére jogszabályi 

kötelezettség esetén (1997. évi CLX. törvény) 
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10. Számlázás 

 

LEÍRÁS: Adatkezelő termékei értékesítése és szolgáltatás nyújtása során az 

ügyfél részére számlát állít ki. 

ÉRINTETTEK KÖRE: Azon személyek, akiknek nevére Adatkezelő számlát állít ki. 

ADATOK EREDETE: Az Érintett által önként megadott adatok. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja számviteli kötelezettség teljesítéséhez fűződő 

jogi kötelezettség teljesítése. 

AZ ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA: 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség: 2007. évi 

CXXVII. törvény 169. §, 2000. évi C. törvény 167. §, 169. § 

AZ ADATKEZELÉS 

FOLYAMATA: 

Adatkezelő az Érdeklődő által termék vásárlását vagy szolgáltatás 

igénybe vételét követően a számviteli jogszabályoknak megfelelő 

számlát állít ki.  

A számlákat Adatkezelő elektronikus ügyviteli rendszerében állítja ki 

és a számlamásolatot tárolja. A számla papír alapú, pecséttel 

hitelesített példányát Adatkezelő az ügyfél részére átadja.  

KEZELT ADATOK KÖRE: számlázási név 

számlázási cím 

szükség esetén adószám 

számviteli törvénynek megfelelő 

bizonylatadási kötelezettségnek 

való megfelelés érdekében 

AZ ADATTÁROLÁS 

IDŐTARTAMA: 

Adatkezelő a számlákat 8 évig tárolja azzal, hogy a főkönyvi kivonat 

mellékletét képező dokumentumok kötelező tárolási ideje 10 év.   

ADATTOVÁBBÍTÁS: Adatkezelő továbbítja az adatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

részére 
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11. Könyvelés 

 

LEÍRÁS: Adatkezelő a számlázott szolgáltatások, bevétel és kiadások 

nyilvántartására könyvelést vezet. Adatkezelő a könyvelési 

tevékenységet megbízott Partnerén, mint adatfeldolgozón keresztül 

végzi. 

ÉRINTETTEK KÖRE: Azon személyek, akiknek nevére Adatkezelő számlát állít ki, illetve 

azon természetes személyek (pl.: egyéni vállalkozó) akiktől számlát 

befogad. 

ADATOK EREDETE: A számlázási rendszerből automatikusan a könyvvitel felé továbbított 

adatok. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a könyvviteli kötelezettség teljesítéséhez fűződő 

jogi kötelezettség teljesítése. 

AZ ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA: 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség: 2007. évi 

CXXVII. törvény 169. §, 2000. évi C. törvény 167. §, 169. § 

AZ ADATKEZELÉS 

FOLYAMATA: 

Adatkezelő a kiállított számlákat, kiadásokat és bevételeket 

könyvelési nyilvántartásban vezeti. A könyvelést Adatkezelővel 

megbízási jogviszonyban álló Partner végzi.   

A számlázást végző ügyviteli rendszer a számlákat továbbítja a 

könyvelési rendszer részére. A könyvelés tárolása elektronikus.  

KEZELT ADATOK KÖRE: számlázási név 

számlázási cím 

szükség esetén adószám 

számlák feldolgozása során 

felhasznált adatok 

AZ ADATTÁROLÁS 

IDŐTARTAMA: 

Adatkezelő a könyvelési dokumentumokat 8 évig tárolja azzal, hogy 

a főkönyvi kivonat mellékletét képező dokumentumok kötelező 

tárolási ideje 10 év.   

ADATTOVÁBBÍTÁS: Könyvelést végző könyvelőiroda részére. 

Adatkezelő a hatóság felhívására továbbít adatokat jogszabályi 

kötelezettség szerint. 

Könyvvizsgáló részére. 
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12. Ügyfél-átvilágítás 

 

LEÍRÁS: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény által előírt ügyfél-átvilágítási 

kötelezettség teljesítése. 

ÉRINTETTEK KÖRE: Ügyfél, ügyfél meghatalmazottja, rendelkezésre jogosult személy, 
kézbesítési megbízott, jogi személy képviselője, akik a Pmt. szerinti 
ellenőrzési kötelezettség alá esnek. 

ADATOK EREDETE: Az Érintett által bemutatandó okiratok tartalma alapján: természetes  

személy esetén: személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 

igazolvány, lakcímkártya, külföldi állampolgár úti okmánya, 

személyazonosító igazolványa, tartózkodási jogot igazoló okmánya; 

jogi személy esetén: 30 napnál nem régebbi okirat, miszerint a 

belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, bejegyzési 

kérelmet benyújtotta, egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy 

nyilvántartásba vételéről szóló igazolás, belföldi jogi személy 

létrejöttét igazoló hatósági nyilvántartásba vétel, külföldi jogi 

személy külföldi nyilvántartásba vételét igazoló okirat, jogi személy 

létesítő okirata. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a Pmt. által előírt ellenőrzési kötelezettség 

teljesítése az Érintett azonosítása során.  

AZ ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA: 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség; 

2017. évi LIII. törvény 

AZ ADATKEZELÉS 

FOLYAMATA: 

Adatkezelő tájékoztatja Érintettet az azonosítási és ellenőrzési 

kötelezettségről, illetve Érintett jogairól. Érintett az ügyfél-

átvilágításra vonatkozó nyilatkozat kitöltésével megadja adatait. 

Érintett köteles a felsorolt dokumentumok bemutatására. Adatkezelő 

ellenőrzi az okmányok érvényességét, illetve meghatalmazás esetén 

a meghatalmazás érvényességét, a képviselő képviseleti 

jogosultságát.  

Adatkezelő a Pmt. 7. § (8) bekezdése alapján másolatot készít a 

bemutatott dokumentumokról.  

KEZELT ADATOK KÖRE: 

természetes személy 

családi és utónév  

születési családi és utónév 

ügyfél ellenőrzése a jogszabály 

alapján 

 állampolgárság  

 születési hely és idő  

 anyja neve  

 lakcím, tartózkodási hely  

 azonosító okmány típusa és 

száma 

 

 okmányok másolata  

jogi személy  név, rövidített név  

 székhely, külföldi esetén 

magyarországi fióktelephely 

 

 főtevékenység  
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 képviseletre jogosultak neve, 

beosztása 

 

 kézbesítési megbízott  

 cégjegyzékszám  

 alapító határozat száma  

 adószám  

AZ ADATTÁROLÁS 

IDŐTARTAMA: 

Adatkezelő az adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve 

teljesítéstől számított 8 évig; a pénzügyi információs egység és a 

felügyeletet ellátó szerv az adatokat, okiratokat 10 évig köteles 

őrizni. 

ADATTOVÁBBÍTÁS: A 2017. évi LIII. törvény alapján Adatkezelő köteles bejelentést tenni 

a hatóság felé, amennyiben pénzmosásra, vagy terrorizmus 

finanszírozására vonatkozó adat merül fel.  

A 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján – fent megjelölt esetben – 
Adatkezelő köteles tájékoztatni a hatóság az üggyel összefüggő 
adatokról – beleértve az üzleti titoknak minősülő adatokat is.  
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13. GPS nyomkövető  

 

LEÍRÁS: Adatkezelő tevékenységével összefüggésben a nagy értékű 

gépjárműveket vagyonbiztosítási céllal GPS nyomkövetővel látták el, 

mely adatot szolgáltat a gépjármű helyzetéről.  

ÉRINTETTEK KÖRE: A GPS nyomkövetővel ellátott gépjárművet vezető személyek (pl. 

bérautó szolgáltatást igénybe vevő ügyfél) 

ADATOK EREDETE: GPS nyomkövető technikai rendszer által gyűjtött adatok 

Secret Control GPS Vagyonvédelmi Kft. szerződött partner által 

működtetett rendszer gyűjti és tárolja az adatokat 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a vagyontárgyak (gépjármű és benne található 

értékek) védelme, esetleges jogsértések észlelése, adatkezelő üzleti 

érdekeinek védelme. 

AZ ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA: 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek  

Adatkezelő vagyoni érdekeinek védelméhez fűződő jogos érdek 

AZ ADATKEZELÉS 

FOLYAMATA: 

A gépjárművet használó személyt tájékoztatja Adatkezelő a GPS 

nyomkövető alkalmazásáról a gépjármű használatának megkezdését 

megelőzően.  

KEZELT ADATOK KÖRE: szolgáltatást igénybe vevő személy neve 

gépjármű GPS koordinátái 

rendszám 

AZ ADATTÁROLÁS 

IDŐTARTAMA: 

Adatkezelő az adatokat a gépjármű visszavételét követően 30 napig 

tárolja 

ADATTOVÁBBÍTÁS: - 
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14. Weboldal látogatói adatai 

 

LEÍRÁS: Adatkezelő tájékoztatja a weblap látogatóit, hogy mely cookiekat, 

milyen célból használja. Az Érintett a cookiekat saját számítógépén, 

saját böngészőjében tudja szabályozni. 

A sütik használatát Érintett saját számítógépéről törölni tudja, illetve 

a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a 

lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / 

Adatvédelem menüpontban tehetők meg. Az Adatkezelő a 

weboldalra belépéskor "Süti tájékoztató"-t ad, illetve biztosítja a 

sütik letiltási lehetőségét. 

A Google részére történő továbbítást, valamint fenti adatok Google 

általi feldolgozását megakadályozhatja, ha ezt a böngésző plugint 

letölti és telepíti: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Fontos! A sütik 

letiltása funkció csökkenést eredményezhet!  

ÉRINTETTEK KÖRE: Adatkezelő weblapját meglátogató személy. 

ADATOK EREDETE: Weblapon elhelyezett cookiek által gyűjtött adatok. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a weblap működésének, funkcióinak biztosítása, 

a felhasználói élmény növelése, marketing és statisztikai célú 

adatgyűjtés. 

AZ ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA: 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása 

AZ ADATKEZELÉS 

FOLYAMATA: 

Érintett a weblap meglátogatásakor tájékoztatást kap az oldalon 

működő cookiekról. Érintett ezen tájékoztatás birtokában használja 

a weblapot. A weblap használatához nem szükséges cookiek 

kikapcsolhatóak. 

ALKALMAZOTT 

COOKIEK: 

feltétlenül 
szükséges 
cookiek 

weblap működésének biztosítása (nem gyűjtenek 
személyes adatot, kizárólag a weboldal működését 
biztosítják, pl.: hibajelzés) 

 funkcionális 
cookiek 

felhasználói élmény növelése 
(a látogató által meghatározott beállítások 

megjegyzése a weblap megjelenése tekintetében) 

 célzott cookiek látogató számára minél relevánsabb tartalom 
megjelenítése (a látogató érdeklődési körének 
megfelelő hirdetések megjelenítését biztosítják) 

 harmadik fél 
által biztosított 
cookiek 

marketing cél (más weboldalakra közvetít 
információt, pl.: Facebook kedvelés) 

EGYÉB WEBANALITIKAI 

ESZKÖZÖK:  

Facebook pixel a weblapba épített olyan alkalmazás (JavaScript), 
mely üzenetet küld a Facebook közösségi oldalnak 
a weboldalon történt aktivitásról, személyes adatot 
nem rögzít 

 Facebook 
remarketing 

a weblapba épített kódsor, mely adatot továbbít a 
Facebook részére azon céllal, hogy a látogató 
számára Adatkezelő reklámja a Facebook 
használata során láthatóvá váljon, személyes 
adatot nem rögzít 
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 Google 
Adwords 
remarketing 

a weblapba épített kódsor, mely adatot továbbít a 
Google részére azon céllal, hogy a látogató 
számára Adatkezelő reklámja a Google Display 
használata, illetve adott kifejezésre való keresés 
során láthatóvá váljon, személyes adatot nem 
rögzít 

TOVÁBBI 

TÁJÉKOZTATÁS: 

www.primefleet.hu/cookie-tajekoztato 

www.facebook.hu 

www.support.google.com 

 

 

  

http://www.facebook.hu/
http://www.support.google.com/
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15. Kamerarendszer 

 

LEÍRÁS: Adatkezelő telephelyén a telephelyet biztosító társaság személyi- és 

vagyonvédelmi célból kamerarendszert üzemeltet, melyről a 

területre lépőket táblák kihelyezésével tájékoztatja.  

A kamerarendszer üzemetető társaság: Miskolc Autóház Kft. 

ÉRINTETTEK KÖRE: A felvételeken szereplő és azonosítható személyek (munkatársak, 

érdeklődők). 

ADATOK EREDETE: Az Érintettek tájékoztatásával működő elektronikus megfigyelő 

rendszer. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja az Adatkezelő székhelyén a személy- és 

vagyonvédelem biztosítása. 

AZ ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA: 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek 

KEZELT ADATOK KÖRE: képmás személyi- és vagyonvédelmi cél 

AZ ADATTÁROLÁS 

IDŐTARTAMA: 

Adatkezelő a felvételeket saját digitális tárolóegységén tárolja a 

felvétel elkészítésétől számított 15 napig.  

ADATTOVÁBBÍTÁS: Személy- és vagyonvédelemmel megbízott biztonsági szolgáltatást 

nyújtó társaság. 

Hatósági megkeresés esetén jogszabályi kötelezettség alapján 

hatóság részére (pl.: szabálysértési ügyben) 

TOVÁBBI 

TÁJÉKOZTATÁSA: 

Miskolc Autóház Kft. Kameraszabályzata  
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16. Partnerek képviselői és kapcsolattartói adatainak kezelése 

 

LEÍRÁS: Adatkezelő szerződéses partnereivel, ügyfeleivel való üzleti 

kapcsolata során kezeli a partner képviselői kapcsolattartói adatait. 

Az adatok jellegéből adódóan szükséges lehet személyes adatok 

kezelésére is.  

ÉRINTETTEK KÖRE: Partner/ügyfél képviselői és az általa megadott kapcsolattartók. 

ADATOK EREDETE: Partner/ügyfél által megadott adatok. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a szerződéses partnerekkel, ügyfelekkel való 

hatékony együttműködés biztosítása. 

AZ ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA: 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek 

AZ ADATKEZELÉS 

FOLYAMATA: 

Adatkezelő a Partner által megadott kapcsolattartói adatokat papír 

alapon vagy ügyviteli rendszerében tárolja. Adatkezelő felhívja 

partner figyelmét, hogy tájékoztassa az általa megadott 

kapcsolattartót az adatkezelés tényéről.  

KEZELT ADATOK KÖRE: név kapcsolattartás 

 partner cég neve azonosítás 

 telefonszám, e-mail cím 

(kapcsolat formájától függően) 

kapcsolattartás 

AZ ADATTÁROLÁS 

IDŐTARTAMA: 

A szerződéses kapcsolat, illetve folyamatos együttműködés esetén 

az együttműködés befejezéséig, illetve a szerződés teljesítéséig.  

ADATTOVÁBBÍTÁS: - 
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17. Kárügyintézése 

 

LEÍRÁS: Adatkezelő tulajdonában álló gépjárművekkel kapcsolatos biztosítási 

események kapcsán Adatkezelő biztosítási ügyintézést végez, mely 

során szükséges a biztosító számára megadni a biztosítási 

eseménnyel érintett természetes személy (vezető) személyes 

adatait.   

ÉRINTETTEK KÖRE: Biztosítási eseménnyel érintett természetes személy (pl. gépjármű 

vezetője). 

ADATOK EREDETE: Partner/ügyfél vagy érintett által megadott adatok. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a biztosítási eseménnyel kapcsolatos 

ügyintézés. 

AZ ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA: 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek 

biztosítási eseményt követően a jogosultság alátámasztása a 

biztosító szabályzata alapján 

AZ ADATKEZELÉS 

FOLYAMATA: 

Adatkezelő a biztosítási eseményt követően tájékoztatja Partner 

vagy Érintettet, hogy mely biztosító előtt folyik az ügyintézés. 

Érintett vagy Partner szolgáltatja azon adatokat, melyeket a biztosító 

az ügyintézéshez kér. Adatkezelő az így kapott adatokat kizárólag a 

kárügyintézéssel kapcsolatosan használja fel.  

KEZELT ADATOK KÖRE: név kapcsolattartás 

 partner cég neve azonosítás 

 telefonszám, e-mail cím 

(kapcsolat formájától függően) 

kapcsolattartás 

AZ ADATTÁROLÁS 

IDŐTARTAMA: 

A kár teljes megtérülését követően legfeljebb 30 nappal Adatkezelő 

az adatokat törli.  

ADATTOVÁBBÍTÁS: Adatkezelő az adatokat továbbítja a biztosítótársaság részére. 

Adatkezelő a kitöltendő kárbejelentő nyomtatvány átadásával 

tájékoztatja az adatot szolgáltató Érintettet vagy Partnert az eljáró 

biztosítótársaság nevéről és elérhetőségéről.  

 

 

 

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

További információkért kérem, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal. 

 

Miskolc, 2020. december 1. 

 

Sándor Attila 

ügyvezető 

 

 Verziószám: 1.3.  


