ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:
Halász és Fia Mérnöki Iroda Bt (továbbiakban: Cég)
Székhely: 2045 Törökbálint, Hunyadi u. 17.
Postacím: 2045 Törökbálint, Hunyadi u. 17.
Iroda:2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 111.
E-mail: halasz.zs@t-online.hu
Telefon: Halász Zsolt : 0620/580-8566
Gaebelené Halász Beatrix: 0630/691-6107; 0620/950-4007
Honlap: www.halaszesfia.hu
Adószám: 220314147-1-13

2.

ADATKEZELÉS ALAPJAKÉNT SZOLGÁLÓ KIEMELT FONTOSSÁGÚ JOGSZABÁLYOK:
2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv)
Európai Parlament és a Tanács 2016/679. sz. rendelete (GDPR)

A Halász és Fia Mérnöki Iroda Bt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató
Természetesen az esetleges változásról kellő időben értesíti ügyfeleit.
3.

megváltoztatására.

A FÖLDMÉRÉSI MUNKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS :

3.1 A személyes adatok köre , adatkezelés célja, adatkezelés jogalapja és időtartama:

személyes adatok
köre

adatkezelés célja
az Ön neve az Önnel történő
kapcsolatfelvételhez,földhivatali
ügyintézéshez, valamint a
munkadíj számlázásához szükséges

családi- és utónév

földhivatali ügyintézéshez,
munkadíj számlázásához, kész
munka postázásához szükséges

lakcím, postai
elérhetőség

az Önnel történő
kapcsolatfelvételhez valamint az
e-számla küldéshez szükséges

e-mail cím

az Önnel történő
kapcsolatfelvételhez szükséges

telefon

adatkezelés jogalapja

adatkezelés időtartama

az Ön hozzájárulása
(megbízási nyomtatványon),valamint jogi kötelezettség
(számlaadás,
könyvelés)
az Ön hozzájárulása (megbízási nyomtatványon), valamint
jogi kötelezettség (számlaadás, könyvelés)
az Ön hozzájárulása
(megbízási nyomtatványon),valamint jogi kötelezettség (számlaadás,
könyvelés)
az Ön hozzájárulása
(megbízási nyomtatványon)

a Cég megszűnéséig

a Cég megszűnéséig
e-számla kibocsájtása esetén
a
Cég
megszűnéséig,
egyébként
az
Ön
hozzájárulásának
visszavonásáig
az Ön hozzájárulásának visszavonásáig,
illetve a Cég
megszűnéséig

3.2 Az adatkezelés jogalapja:




az Ön hozzájárulása (megbízási szerződés aláírása),
szerződés teljesítése (földhivatali ügyintézés),
jogi kötelezettség (nevét, lakcímét kötelező megadni, különben a Cég a számlázási kötelezettségét
nem tudja teljesíteni) , jogi kötelezettség a könyvelés is)

3.3 Adatkezelés időtartama:
A Cé g a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig ( e-mail cím. telefon), illetve a Cég
megszűnéséig (e-mail cím, név, lakcím) tárolja. Hozzájárulását az 1. pontban megadott elérhetőségeken
keresztül, írásban bármikor visszavonhatja.

4.

ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK:
4.1 Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás:
Az Ön által megadott adatokhoz az alábbi személyek és szervek férnek hozzá:




A Cég munkatársai feladataik ellátása érdekében (szerkesztés, iktatás)
Könyvelő megismerheti az Ön nevét és lakcímét a neki átadott számlák alapján
Földhivatali ügyintézők is szintén megismerhetik az adatait, mivel az Ön nevére és címére kiállított
számla alapján fizetjük be a földhivatali eljárási díjakat. Továbbá a 25/2013.(IV.16.) Vm rendelet
25. melléklete alapján a Műszaki leírásnak tartalmaznia kell a megbízó nevét és címét.
Cégünk az Ön hozzájárulása nélkül nem továbbítja a személyes adatait más adatkezelő, adatfeldolgozó
részére.
Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása illetőleg az iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti Cégünket. (Be.71.§.)
4.2 Adatbiztonsági intézkedések:
A Cégünk megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az Ön személyes adatait védje többek között a
jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy az adatok jogosulatlan megváltoztatása ellen. A személyes adatok
tárolásához más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.
5.

AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:
5.1 Tájékoztatáshoz-, helyesbítéshez-,törléshez-, zároláshoz való jog:
Ön Cégünknél az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérelmezheti a tájékoztatást személyes
adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítéséről, valamint adatainak – a kötelező adatkezelés
kivételével – törlését vagy zárolását.
Cégünk köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 30 napon
belül írásban kérelmét teljesíteni, vagy 30 napon belül írásban közölni a helyesbítés, törlés, zárolás
iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
5.2 A tiltakozáshoz való joga:
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat Cégünk ellen, ha a Cég
személyes adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából
továbbítaná, felhasználná. A Cég a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül,
de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha Ön a Cég döntésével nem ért egyet, illetve ha a Cég a fenti
határidőt elmulasztja, akkor Ön a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon
belül bírósághoz fordulhat.
5.3 Jogorvoslati lehetőségek:
Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén a bírósághoz vagy az
adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken
lehet élni:
 megyei vagy Fővárosi Törvényszék
 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu

Törökbálint, 2018. május 22.

Halász Zsolt ügyvezető

