
Adatvédelmi tájékoztató 
 

 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete  
(a továbbiakban: GDPR) 

 és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 20. §-a alapján 

 

(a továbbiakban: Infotv.), 
 

1.   Az adatkezelő neve: Hazai Építőgép Társulás Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 

2.   Az adatkezelő székhelye: 2351 Alsónémedi, Ócsai út 2405/4. 
 

3.   Az Általános Szerződési Feltételekhez kapcsolódóan kezelt adatok köre: 
 

Kezelt adatok Adatkezelés célja 
Adatkezelés 

jogalapja 
Adatkezelés 
időtartama 

1. Beléptetéssel 
összefüggő adatok 
Név, Anyja neve, 
Lakcím, személyi 
igazolvány száma 

A kivitelezés 
területére belépők 
jogosultságának 
azonosítása. Az 
adatkezelő a 
megjelölt céltól eltérő 
célra a személyes 
adatokat nem 
használja Személyes 
adatokat harmadik 
személyeknek csak 
az érintettek előzetes 
és tájékozott 
hozzájárulása esetén 
adunk át. Ez nem 
vonatkozik az 
esetleges, törvény 
alapján kötelező 
adattovábbításokra. 

A GDPR 6. cikk (1) 
bek. f) pontja szerint 
az adatkezelő jogos 
érdeke, hogy 
illetéktelenek ne 
tartózkodjanak a 
veszélyes 
munkaterületen. 

5 év 

2. Partneri 
szerződésben kezelt 
adatok köre 
Név, Cím, Kontakt 
adatok, email cím, 
telefonszám, 
számlázási adatok, 
kapcsolattartó 
személy neve, 
végzettséget igazoló 
dokumentumok 
száma 

Szerződés teljesítése 

A GDPR 6. cikk (1) 
bek. b) pontja 
szerint a szerződés 
teljesítése. 

Amíg a szerződés 
teljesítéséhez 
szükséges, de 
legfeljebb a 
szerződéses 
kapcsolat 
lezárásától 
számított 5 évig. 

3. Számlázási adatok 
Adószám, 
bankszámlaszám, 
bank neve, 
kapcsolattartó 
személy neve, 
kapcsolattartó 
személy 
elérhetőségei, 
teljesítésigazolásra 
jogosult személy 
neve, 
teljesítésigazolásra 
jogosult személy 
elérhetőségei 

Bizonylat kiállítása és 
megőrzése 

A GDPR 6. cikk (1) 
bek. c) pontja 
szerint jogszabályi 
kötelezettség 
teljesítése 

A számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 
166. § (1) bek. és 
169. § (1) bek. 
foglaltak szerinti 
időtartamig (8-10 
év). 

4. A fentiekben nem Az adattovábbítás A GDPR 6. cikk (1) Az önkéntes 



részletezett 
személyes adatok 

okától függően bek. a) pontja 
szerint a 
felhasználó 
önkéntes 
hozzájárulása. 

hozzájárulás 
visszavonásáig, 
amennyiben nincs 
más jogcíme az 
adatkezelésnek. 

 
 

4.   A személyes adat törlése: A személyes adatot törölni kell, ha a) kezelése jogellenes; b) az 
érintett c) pontjában foglaltak szerint - kéri; c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot 
jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; d) az adatkezelés 
célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; e) azt 
a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

 

5.   Az   érintettek   jogai   személyes   adataik   kezelésével   kapcsolatban:   Személyes   adatai 
kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az 
érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják 
vagy kapták meg az adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő 
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 
Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos 
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.  

 
6.   Amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik vagy az érintett hozzájárulásán vagy 

szerződésen alapul, abban az esetben az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa 
egy adatkezelő 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 adatkezelő. Másik 
adatkezelő részére történő közvetlen továbbítás csak annak technikai megvalósíthatósága 
esetén kérhető 

 
7.   Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése 

(továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes 
adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy 
tudományos kutatás céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény 
lehetővé teszi. Az adatkezelő. - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a 
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt 
megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja 

 
8.   A kérelmeket e-mailben az hazaiepitogep@epitogep.com. vagy a Hazai Építőgép Társulás 

Zrt. 2351 Alsónémedi, Ócsai út 2405/4. címre kell eljuttatni. 
 

9.  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de minimálisan az érintetti kérelem beérkezésétől 
számított 30 napon (1 hónap) belül tájékoztatja az érintett természetes személyt a jogai 
gyakorlására irányuló kérelmében foglaltak teljesítéséről, a kérelem esetleges elutasításáról 
és a jogorvoslati lehetőségekről. Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a 
Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. 
Postacím: 1387 Budapest Pf. 40. 

 
 

 

Alulírott, kijelentem, hogy a tájékoztatót átvettem, kérésemre jogosult vagyok az adatkezelésről és a 
velem kapcsolatosan kezelt adatokról bővebb felvilágosítást kapni. 
 
 
 
Dátum: ……………………………………. 
 
       Aláírás: ……………………………………….. 

mailto:hazaiepitogep@epitogep.com.

