ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a FESTO Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló természetes
személyek, vagy jogi személy szerződő / üzleti partner képviselőjeként, kapcsolattartójaként eljáró
természetes személyek adatkezeléséről
Tisztelt Partnerünk!
Kérjük, olvassa el adatvédelmi tájékoztatásunkat, amelynek célja annak biztosítása, hogy adatait az Európai Unió
Általános Adatvédelmi Rendelete és a hatályos magyar adatvédelmi szabályok előírásainak megfelelően kezeljük és Önt
az adatkezelésünkről megfelelően tájékoztassuk.
Cégünk, a FESTO Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Csillaghegyi út 32-34.), mint
Adatkezelő az Ön személyes adatait (nevét, kapcsolattartási adatait, továbbá ha Ön jogi személy részéről eljáró
képviselő, kapcsolattartó, akkor pozícióját, illetve ha Ön természetes személy szerződő partnerünk, akkor
személyazonosító adatait, adószámát, egyéni vállalkozói számát, számlázási adatait, illetve a szerződés teljesítéséhez
szükséges vagy a szerződés teljesítése során keletkező egyéb adatokat (ilyen például szerződés teljesítéséhez szükséges
engedéllyel vagy képesítést igazoló okirattal kapcsolatos adatok, vevőszám vagy a leadott rendelések adatai) az Önnel,
vagy az Ön által képviselt jogi személlyel fennálló szerződésünkkel összefüggésben, illetve alább részletezett esetben és
módon marketing céllal kezeli.
Az adatkezelés céljai, jogalapja:
Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése, kapcsolattartás

Szerződés teljesítése (illetve jogi személy képviselője,
kapcsolattartója esetén az Adatkezelőnek és partnerének a
közöttük létrejövő/fennálló szerződés teljesítéséhez és az üzleti
kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke)
Jogi kötelezettség

A szerződéssel összefüggésben keletkező
számviteli bizonylatok megőrzése
Szerződésből eredő igények érvényesítése
hírlevél (elektronikus, vagy nyomtatott) vagy
egyéb marketing ajánlat, rendezvényre
vonatkozó meghívó küldése, nem címzett
reklámküldeményként1 (név, e-mailcím vagy
név, cím, az Ön által választottak szerint)
címzett reklámküldemények1 küldése

Az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy
igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő
bizonyítékok birtokában legyen
Hozzájárulás

az Adatkezelő termékismertetéshez, közvetlen üzletszerzéshez
fűződő jogos érdeke

A kezelt adatok megőrzési ideje: a szerződésből eredő jogi igények érvényesítésére irányadó elévülési idő végéig,
illetve a számviteli bizonylatok esetén az ezek őrzésére jogszabályban előírt időtartamig. Jogi személy képviselője,
kapcsolattartója vonatkozásában az elérhetőségi adatok kezelése addig történik, amíg az érintett a jogi személy
képviselőjeként, kapcsolattartójaként eljár, feltéve, hogy a jogviszony megszűnéséről az Adatkezelő értesül, illetve olyan
iratok (pl. szerződések, számlák) esetén, amelyekben e személy feltüntetésre került, az adott irat megőrzésére irányadó
idő végéig. A hozzájáruláson alapuló hítlevél küldés célú adatkezelés esetén az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig,
a címzett reklámküldemény küldés esetén pedig a tiltakozási jog gyakorlásáig, de legfeljebb az adatkezelési cél
fennállásáig tart az adatkezelés.
A fenti személyes adatok az Adatkezelő számára adminisztrációs, pénztár és könyvelési szolgáltatásokat biztosító
FESTO-AM Gyártó Kft. (1037 Budapest, Csillaghegyi út 37.) az e tevékenységek ellátásához szükséges körben és
mértékben, továbbá valamennyi elektronikusan tárolt adat az informatikai rendszerünket is működtető
anyavállalatunk, a FESTO AG & Co KG (73734 Esslingen, Ruiter Str. 82., Németország), valamint az általa igénybe vett
informatikai szolgáltatók mint adatfeldolgozók részére kerül átadásra. Ún. harmadik országba történő adattovábbítás
ezzel kapcsolatosan vagy a cégcsoporton belül kizárólag a szükséges garanciák mellett történik az Európai Bizottság
megfelelőségi határozata vagy ún. „Kötelező Erejű Vállalati Szabályok” alapján (amely kérésre elérhető a FESTO AG &

Címzett reklámküldeménynek az a postai küldemény minősül, ami személyre szabott üzenetet, ajánlatot nem, hanem kizárólag
általános hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmaz és egyszerre legalább 500 címzett részére adjuk fel, a címzett neve,
címe, és az üzenet jellegét nem módosító adat kivételével mindenkinek azonos tartalommal. Ilyen pl. a Kékvilág Magazin.
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Co. KG-nél). Az adatokhoz továbbá a Dokumentumkezelő Központunkként („DPC”) működő FESTO UAB (Partizany g.
63. M, Kaunas, Litvánia), mint cégünk adatfeldolgozója fér hozzá.
Tájékoztatjuk, hogy Ön az adatkezelés időtartama alatt bármikor kérelmezheti az Önről tárolt adatokhoz való
hozzáférést és azok helyesbítését. Továbbá, jogszabályi feltételek fennállása esetén kérelmezheti az Önről tárolt adatok
törlését, illetve kérheti azok kezelésének korlátozását. Személyes adatai kapcsán automatizált döntéshozatal, különleges
adatok kezelése nem történik.
Tekintettel arra, hogy a fentiekben megjelölt adatait meghatározott körben jogos érdek alapján kezeljük, erre vonatkozó
jogi kötelezettségünknek eleget téve kifejezetten is felhívjuk figyelmét a tiltakozás jogára, amelyet bármikor
erre vonatkozó nyilatkozat útján gyakorolhat. A közvetlen üzletszerzési érdekünkön alapuló, címzett reklámküldemény
küldésre vonatkozó körben tiltakozása esetén további mérlegelés nélkül, feltétlenül és azonnal megszüntetjük az e célból
folytatott adatkezelést. Fontos azonban tudnia, hogy amennyiben az adatok jogi igények védelméhez, érvényesítéséhez
szükségesek, a tiltakozás ellenére is jogosultak vagyunk – ezen elkülönülő cél érdekében – adatait kezelni.
Amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adatai kezelése kapcsán jogsértés történt vagy történik, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat panaszával (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c.; Telefon: + 36 1 391 1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve keresetet nyújthat be a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéken (http://birosag.hu/torvenyszekek).
Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben kérdése, észrevétele merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatban, cégünkhöz
az alábbi e-mail elérhetőségen fordulhat: gdpr_hu@festo.com

