ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A Drégely-Fém Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely:2646 Drégelypalánk,Fő út
111.), mint adatkezelő (a továbbiakban:Adatkezelő) tájékoztatjuk Önt az adatkezelés
jogalapja,az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
alapján a személyes adatai kezelése az alábbi módon és az alábbi célokból történik:
Társaságunk honlapja: http://www.dregelyfem.hu
Postacímünk: 2646 Drégelypalánk, Fő út 111.
Telefonszámunk: +36-30-9338-981
E-mail címünk: csoszabela@freemail.hu
Adószámunk: 14316597-2-12
Cégjegyzékszámunk: 12-09-005630
Társaságunk az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:
1. Az adatkezelés tárgya
Az Adatkezelő az Ön által az Adatkezelővel kötött szerződés alapján termékeket és
szolgáltatásokat nyújtó félként megadott személyazonosító – nem érzékeny adatokat
kezel (a továbbiakban „Adatok” vagy „Személyes adatok”) (különösen keresztnév,
vezetéknév, azonosítószám, vállalatnév, adószám, cím, e-mail-cím, telefonszám
stb.), valamint amelyeket Ön adott meg a dregelyfem.hu.weboldalon (a továbbiakban
„Weboldal”) történő böngészés során és/vagy az Adatkezelőnek küldött kapcsolat
felvételi kérelem esetén.
2. Az adatkezelés céljai
A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintettek számára
átláthatóan kezeljük.
A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük,
és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából
megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az
általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a
pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy az érintettek azonosítását csak
a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen lehető.
Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a
személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes

kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával
szemben.
3. Az Ön személyes adatainak tárolása
Az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis
a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük,
rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és
kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét,
illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez
Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például
honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.
Az adatkezelés jogalapja:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján.
Az adatkezelő a személyes adatokat a jogszabályi kötelezettség alapján a
jogszabályoknak megfelelő ideig kezeli, a számviteli bizonylatok esetében, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell
őrizni ezeket az adatokat.
4. Adatokhoz való hozzáférés
Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő
kinevezésére.
Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása
érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:
Név: DiMa.hu Kft.
Cím: 4026 Debrecen Honvéd u.1/A 1/1.
Tevékenység: Tárhely szolgáltatás
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a
tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a
tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
5. Adatközlés
Adatai az előzetes engedélye nélkül is közölhetők kérésre az ellenőrző szervekkel,
rendőrséggel vagy igazságügyi szervekkel, a költségvetésért felelős
minisztériummal,az adóhatósággal, amelyek független Adatkezelői minőségükben
intézményi célokból és/vagy vizsgálatok és ellenőrzések során a jogszabályok szerint
kezelik az adatokat.

Az Adatait ezenkívül harmadik felekkel is közölhetjük (pl. partnerekkel,
vállalkozókkal, megbízottakkal stb.), amelyek független Adatkezelőként fogják kezelni
őket a fenti célokhoz elengedhetetlen tevékenységek végzése érdekében.
6. Adattovábbítás
Adatai EU-n kívüli országokba nem kerülnek továbbításra.
Az adatszolgáltatás jellege és a válaszadás visszautasításának következményei
Az adatszolgáltatás szerződéses célokból kötelező: ezek az Adatok az Adatkezelő
szolgáltatásai érdekében szükségesek, és amennyiben úgy dönt, hogy nem adja
meg az Adatait, nem tudja igénybe venni az Adatkezelő szolgáltatásait.
7. Az érintettek jogai
Ön az adatkezelésről
o tájékoztatást kérhet,
o kérheti az általunk kezelt személyes adataikhoz való hozzáférést,
helyesbítését, módosítását, kiegészítését, törlését valamint zárolását
(a kötelező adatkezelés kivételével),
o tiltakozhat az adatkezelés ellen,
o bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
o a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet
(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:https://naih.hu/
Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk –
vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott
- adatairól,
- azok forrásáról,
- az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
- időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának
szempontjairól,

- az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységükről,
- adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint
megelőzésükre tett intézkedéseinkről,
- az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről.
8. A jogok gyakorlásának módja
Jogait bármikor gyakorolhatja:


postai úton a2646 Drégelypalánk, Fő út 111. címre



e-mailt küld a csoszabela@freemail.hu címre;



az alábbi telefonszámon: 06-30-9338-981

A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely
megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás
lehetőségéről tájékoztatással.
Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és
törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés
céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét
nem sérti.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül)
megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.
Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az
esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak
alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási
jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a
döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön
bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az
érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható.
Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat
panasszal.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna
panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása
érdekében – keresse meg Társaságunkat.
9. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó
adatkezelő: Drégely-fém Kft.
adatvédelmi felelős: Csósza Béla
Cím és telefonszám: 2646 Drégelypalánk, Fő út 111 / 06-30-9338-981
Adatkezelési tájékoztató módosítása
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató
módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.
Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a http://www.dregelyfem.hu
weboldalon történik.
10. Főbb irányadó jogszabályok a tájékoztató elkészítése során
a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény - (Info tv.)
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Ekertv.)
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyvtv.)
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013.évi CLXV. törvény. (Pktv.)
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény (Grtv.)
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