DUNA PAPÍR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a
továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő
intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére
vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő
elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény ( a továbbiakban: Infotv.) is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.
I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Adatkezelő neve:
DUNA PAPÍR Kft.
Adakezelő címe:
2316 Tököl, Ráckevei út 6.
Adatkezelő elérhetőségei:
Tel: +36 24/531 – 845
Fax: +36 24/531 - 846
Adatkezelő honlapja:
www.dunapapir.hu
Adatkezelő képviselője:
Fogarasi László bv. ezredes, ügyvezető
Adatkezelő képviselőjének elérhetősége:
+36 24/531-845
Adatvédelmi tisztviselő neve:
Grózinger Teodóra
Adatvédelmi tisztviselő helyettes neve:
Nagy Attila
Adatvédelmi tisztviselői elérhetőségek:
+36 24/531-845
adatvedelem@dunapapir.hu
(a továbbiakban: Kft., Adatkezelő, Társaság, bv. szerv)
II. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
1. Az általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 8. pontja alapján adatfeldolgozó az a
természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
2. A Társaság nem vesz igénybe adatfeldolgozót az adatkezelése során.
III.ÉRINTETTI TÁJÉKOZTATÁS
Az adatkezelés megnevezése, leírása:
Adatkezelés célja:

Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés
Név, cím, telefonszám, e-mail cím,
amennyiben megadta: munkahely neve,
beosztás.

2316 Tököl, Ráckevei út 6. 06-24-531-845 info@dunapapir.hu
www.dunapapir.hu
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Adatkezelés jogalapja:

Az adatok fajtája:
Érintettek köre:
Az adatok forrása:
Továbbított adatok címzettje:
Az adattovábbítás jogalapja:
Adattörlésre előirányzott határidő:

- GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az
érintett hozzájárulása,
- A 44/2011. (III.23.) Korm. rendelet hatálya
alá tartozó központi államigazgatási szervek
regisztrációja
esetén
az
adatkezelés
jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja, jogi kötelezettség teljesítése.
- A büntetés-végrehajtási szervezet részéről
a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter
vezetése, irányítása vagy felügyelete alá
tartozó szervek irányában fennálló ellátási
kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező
foglalkoztatása
keretében
előállított
termékekről és szolgáltatásokról, azok
átadás-átvételéről és az ellentételezés
rendjéről szóló 9/2011. (III.23.) BM
rendelet.
az
elektronikus
kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv.
Név, cím, telefonszám, e-mail cím,
amennyiben megadta: munkahely neve,
beosztás.
A Társaság honlapján regisztrálók.
Érintett.
A regisztráció során megadott személyes
adatok kezelése a regisztrációval kezdődik,
és a hozzájárulás visszavonásáig, vagy az
adatok kérelemre történő törléséig tart. A
megrendelések
adatait
a
számviteli
törvényben előírtakkal összhangban 8 évig
őrizzük meg. A jogi kötelezettség teljesítése
kapcsán kezelt adatokat az ellátás
teljesítését, lezárását követő 10 évig
kezeljük, ezt követően egyéni azonosításra
alkalmatlan módon statisztikai adatgyűjtés
céljából tároljuk.
A Kft. Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Szabályzatában, Iratkezelés Szabályzatában,
valamint
Informatikai
Biztonsági
Szabályzatában foglalt intézkedések alapján.

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes
adatok
megfelelő
szintű
biztonsága
érdekében
végrehajtott
műszaki
és
szervezési biztonsági intézkedések általános
leírása:
Automatizált döntéshozatal megvalósul-e:
Nem valósul meg.

IV. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK
1. A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó
hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, valamint megbízási szerződéssel
foglalkoztatottak ismerhetik meg a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.
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V.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETTI JOGOKRÓL

1. Az érintettet az alábbi jogok illetik meg:
1.1. Tájékoztatáshoz való jog:
Az általános adatvédelmi rendelet 12-14. cikkei alapján, mint érintettnek, jogom van
hozzá, hogy az adatkezelő az általa kezelt személyes adataimról részemre tömör, átlátható,
érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva
tájékoztatást nyújtson akkor is, ha tőlem szerezték meg az információkat, és akkor is, ha
azok más harmadik személytől származnak.
1.2. Hozzáféréshez való jog:
Az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke alapján, mint érintettnek, jogom van hozzá,
hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjak arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes
adataimat (azaz folyamatban van-e ezekre vonatkozóan adatkezelés), és jogom van arra,
hogy erről tájékoztatást kapjak.
1.3. Helyesbítéshez való jog:
Az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján, mint érintettnek jogom van hozzá,
hogy a kérésemre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rám
vonatkozó pontatlan személyes adataimat. Amennyiben az adatkezelés célja indokolja,
például kiegészítő nyilatkozat útján kérhetem a hiányos személyes adatim kiegészítését.
1.4. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog):
Az általános adatvédelmi rendelet 17. cikke alapján, mint érintettnek, jogom van hozzá,
hogy a kérésemre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rám vonatkozó
személyes adataimat.
1.5. Adatkezelés korlátozásához való jog:
Az általános adatvédelmi rendelet 18. cikke alapján, mint érintettnek, jogom van hozzá,
hogy kérésemre az adatkezelő korlátozza az adatkezelést a személyes adataimra
vonatkozóan, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
a. vitatom a kezelt személyes adataim pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát);
b. jogellenes az adatkezelés, de ellenzem a törlést és inkább a felhasználás
korlátozását kérem;
c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de igénylem azokat, mondjuk, jogi igényeim előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez;
d. tiltakoztam az adatkezelés ellen (ami az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)
bekezdése e) vagy f) pontján alapul).
1.6. Adathordozhatósághoz való jog:
Az általános adatvédelmi rendelet 20. cikke alapján, mint érintettnek, jogom van hozzá,
hogy a rám vonatkozó, általam egy adatkezelő részére rendelkezésre bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapjam,
tovább jogosult vagyok arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsam anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes
adatokat a rendelkezésre bocsátottam, ha:
- az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, illetve ha
- az adatkezelés automatizált módon történik.
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1.7. Tiltakozáshoz való jog:
Az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke alapján, mint érintettnek, jogom van hozzá,
hogy a saját helyzetemmel kapcsolatos okból bármikor tiltakozzak személyes adataim
kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés, amely ellen tiltakozom, közérdekű, illetve, ha
az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez van rá szükség (ilyen pl. a profilalkotás). Tiltakozhatom akkor is, ha a
személyes adataim kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik.
1.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben:
Az általános adatvédelmi rendelet 22. cikke alapján, mint érintett, arra is jogosult vagyok,
hogy ne terjedjen ki rám az olyan, kizárólag az automatizált adatkezelésen alapuló döntés
hatálya, amely rám nézve joghatással járna, vagy hasonlóképpen jelentősen érintene.
1.9. Tájékoztatás az adatvédelmi incidensről:
Az általános adatvédelmi rendelet 34. cikke alapján, mint érintettnek, jogom van hozzá,
hogy ha egy bekövetkezett adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár,
az adatkezelő indokolatlan késelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztasson
engem az incidensről.
VI. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Az érintett a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, érelmét az Adatkezelő
adatvédelmi tisztviselőjéhez juttathatja el írásban, a jelen tájékoztatóban szereplő
elérhetőségeken. Amennyiben az érintett nem fogadja el a Társaság intézkedését, illetve
válaszát, jogorvoslattal élhet, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.;
ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu) vagy jogsértés esetén a lakóhelye, vagy tartózkodási
helye szerint bírósághoz fordulhat.
VII.

TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, mely
módosításról az Adatkezelő az érintettet a rendelkezésre álló lehetőségei szerint tájékoztatja, a
módosított tájékoztatót pedig az érintett számára megismerhetővé és hozzáférhetővé teszi.
Ezen jogfenntartás célja, hogy az Adatkezelő egyrészt naprakészen tarthassa a tájékoztatót, a
jogszabályi változásoknak megfelelő módosítások segítségével, másrészt az esetleges
hiányosságokat pótolhassa, a hibákat javíthassa, harmadrészt pedig a kialakított gyakorlatot a
megszerzett tapasztalatok alapján, a jogszabályi keretek között rugalmasan felülvizsgálhassa,
fejleszthesse.

