3. számú melléklet
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a jogi személy és természetes személy partnerek (vevők, szállítók, egyéb szerződők) természetes személy képviselői,
kapcsolattartói elérhetőségi adatainak kezelésére vonatkozóan
Adatkezelő:

Adatvédelmi tisztviselő:
Adatkezelő honlapja:
Kezelhető személyes adatok köre:

Személyes adatok kezelésének
célja:

Az Adatkezelés jogalapja:

Érintettek kategóriái:
Személyes adatok címzettjei:

Harmadik országba történő
továbbítás:
Személyes adatok kezelésének
időtartama:

König-Units Kft (1172 Budapest, Lokátor utca 3.)
képviseli: Király Sándor ügyvezető
e-mail: adatvedelem@konigunits.hu
adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésére, mivel a Rendelet szerinti
körülmények nem állnak fenn
www.konigunits.hu
jogi személy esetén:
képviselő, kapcsolattartó neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe,
ügyfélazonosító
egyéni vállalkozó esetén
a szerződött vállalkozó neve, székhelye, telephelye, adószáma, vállalkozói
igazolvány száma, telefonszáma, e-mail címe, ügyfélazonosító
A König-Units Kft-vel létrejövő szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos áruforgalom,
vevői/beszállítói nyilvántartás vezetése, számlázás, könyvelés, a rendeléssel,
kiszállítással összefüggésben szükséges üzleti kapcsolattartás, árakról, akciókról
történő tájékoztatás, kintlévőségkezelés, folyószámlaegyeztetés
szerződés teljesítése
Az adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés
megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges.
Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló partnerek (ideértve az egyéni
vállalkozót is)
A Társaság ügyfélkiszolgálással (rendelésfelvétel, árukiadás, árukiszállítás)
számlázással (könyvelés, adózás) kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói és
adatfeldolgozói
nincs
a szerződés – ideértve annak módosítását, kiegészítését, mellékletét, továbbá
nyilatkozatot, megállapodást, ajánlatot és annak visszaigazolását – a szerződés
megszűnését követő 5 évig, amennyiben számlakiállítás kapcsolódik a
szerződéshez a számviteli törvény rendelkezései szerint 8 évig kerül tárolásra az
adat

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az általunk kezelt – fent részletezett - személyes adatokkal kapcsolatban az Érintettnek joga van
kérelmezni az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az
adathordozhatósághoz.
Az adatok módosítása, törlése vagy korlátozása, azonban nem érinti a módosítás, törlés, korlátozás kérelmezése előtt
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az Érintettnek joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt
benyújtani.
Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadása nem kötelező, azonban az
adatszolgáltatás elmaradása nehezíti a kapcsolattartást.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az általunk kezelt adatokat kizárólag az Önökkel fennálló üzleti kapcsolatunkban használjuk fel,
harmadik fél részére (az adatfeldolgozónkon kívül) nem adjuk át.
Balmazújváros, 2018. május 25.
Király Sándor ügyvezető

