ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI
SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

GABLINI CÉGCSOPORT
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MELLÉKLETEK LISTÁJA
-

1. számú Melléklet: Munkáltatói Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató
2. számú Melléklet: Megbízói Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató
3. számú melléklet: Kamerahasználati Szabályzat és Tájékoztató
4. számú melléklet: A KÖKIR-rendszer használatával és a műszaki vizsgáztatással összefüggő
személyes adatok kezelésével kapcsolatos speciális szabályok
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1.

BEVEZETÉS
A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy az adatvédelem és adatbiztonság
követelményeinek érvényesülését szem előtt tartva, a hatályos és vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelően:
(a) részletesen és kimerítően tájékoztassa az érintetteket a GABLINI CÉGCSOPORT minden egyes
cége (a továbbiakban: Adatkezelő) által kezelt személyes adatainak köréről, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, módjáról, illetve az adatok kezelésével kapcsolatos minden egyéb tényről, így
különösen, de nem kizárólagosan az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és az általuk igénybe
vehető jogorvoslati lehetőségekről.
(b) meghatározza és szabályozza az Adatkezelő által folytatott adatkezelési tevékenységek jogi,
műszaki, biztonsági és egyéb jellegű feltételeit és követelményeit.
(c) Meghatározza és szabályozza azon magánszemélyek jogait és ezek érvényesítésének módját, akinek
személyes adatai vonatkozásában az Adatkezelő a jelen szabályzat szerint adatkezelést végez (a
továbbiakban: Érintett).

2.

ADATKEZELŐ ADATAI, ADATVÉDELMI FELELŐS

2.1.

Adatkezelő cégcsoport társaságainak adatai

2.1.1.

név:
székhely:
cégjegyzékszám:
e-mail:

GABLINI Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1141 Budapest, Nótárius utca 5-7.
01-10-045540
gablini@gablini.hu

2.1.2.

név:
székhely:
cégjegyzékszám:
e-mail:

GABLINI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1141 Budapest, Nótárius utca 5-7.
01-09-563276
iroda@gablini.hu

2.1.3.

név:

2.1.4.

név:
székhely:
cégjegyzékszám:
e-mail:

2.2.

GABLINI PREMIUM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
székhely:
1141 Budapest, Nótárius utca 5-7.
cégjegyzékszám: 01-09-563276
e-mail:
iroda@gablini.hu
G-F '92 Ingatlan- és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
1141 Budapest, Nótárius utca 5-7.
01-09-260686
iroda@gablini.hu

Az Adatkezelő adatvédelmi felelőse
Adatkezelő adatvédelmi felelőse ügyel a jelen Szabályzat betartására, és az Adatkezelőnél a személyes
adatok védelmével és kezelésével kapcsolatos eljárások betartására, és egyúttal az Adatkezelő
kapcsolattartójaként is eljár az Adatkezelő valamennyi személyes adatok kezelésével kapcsolatos ügyekben
és kérdésekben. Adatkezelő adatvédelmi felelősének neve, elérhetőségei, üzleti-szervezeti egységenként:
GABLINI CÉGCSOPORT
név:
Gablini Péter
e-mail:
adatkezeles@gablini.hu
telefonszám:
(06 1) 222 8000
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2.3.

Adatkezelő telephelyei

2.3.1.

GABLINI Zugló (cím: 1141 Budapest Nótárius utca 5-7.; telefonszám: +36 1 222 8000)

2.3.2.

GABLINI M3 (cím: 1152 Budapest Városkapu utca 1.; telefonszám: +36 1 415 0206)

2.3.3.

GABLINI Budaörs (cím: 2040 Budaörs, Malomkő utca 2.; telefonszám: +36 23 802 200)

2.3.4.

GABLINI Gödöllő (cím: 2100 Gödöllő, Blaháné út 2.; telefonszám: +36 28 416 203)

2.3.5

Infiniti Center Budapest (cím: 1152 Budapest Városkapu u. 1.; telefonszám: +36 1 799 22 50)

2.3.5

Aston Martin Budapest (cím: 1152 Budapest Városkapu u. 1.; telefonszám: +36 30 66 88 064)

A telephelyek körének, illetve elérhetőségi adataiknak a változása a www.gablini.hu oldalon követhető nyomon.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos
adatkezeles@gablini.hu emailcímen várjuk!

megkereséseit

valamennyi

telephely

esetében

az

2.4.

Adatkezelő feladatai, szolgáltatásai, Adatkezelő által képviselt gépjárműmárkák

2.4.1

A GABLINI CÉGCSOPORT Az Adatkezelő túlnyomórészt új és használt gépjármű forgalmazásával,
gépjárműszereléssel és alkatrész-értékesítéssel foglalkozó társaságok csoportja, amely ezen túlmenően
flottaszolgáltatást, szervizszolgáltatást, tesztvezetést, bérlésszolgáltatást is nyújt, illetve biztosítási
közvetítést és hitel- és lízingközvetítési szolgáltatást is biztosít.

2.4.2

Az Adatkezelő cégcsoport meghatározott társaságai az alábbi gépjárművek forgalmazói, illetve
szervizei:
Nissan
Peugeot
Hyundai
Kia
Aston Martin
Levc (ezen márka esetében importőri jogosítványok is megilletik)
Lotus
Infiniti (ezen márka esetében importőri részjogosítványok is megilletik)
Citroen (csak szervizszolgáltatás működik)

2.4.3

Az Adatkezelő cégcsoport tagjai az alábbi importőrtársaságokkal (a továbbiakban: Importőr), illetve
gyártótársaságokkal (a továbbiakban: Gyártó) állnak szerződéses kapcsolatba, akiknek a részére
személyes adatok kerülnek továbbításra a jelen szabályzatban foglaltak szerint és amely Importőrök,
illetve Gyártók szintén adatkezelőnek minősülnek.
-

a Nissan importőre: Grand Automotive Central Europe Kft. (1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.)
a Peugeot importőre: P Automobil Kft. (1194 Budapest, Andre Citroen utca 1.)
a Hyundai importőre: Hundai Holding Hungary Kft. (1186 Budapest, Cziffra György utca 15.)
a Kia importőre: Kia Hungary Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 56.)
az Aston Martin gyártója: ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED (Banbury Road, Gaydon,
Warwick, CV35 0DB, England)
a Levc gyártója: THE LONDON EV COMPANY LIMITED (Ansty Park, Ansty, Coventry,
England, CV7 9RF)
a Lotus gyártója: LOTUS CARS LIMITED (Potash Lane, Hethel, Norwich, Norfolk, NR14
8EZ)
Infiniti (ezen márka esetében a Gablini Premium Kft.-t importőri részjogosítványok is megilletik):
Grand Automotive Central Europe Kft. (1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.)
a Citroen importőre (csak szervizszolgáltatás működik): C Automobil Kft. (1194 Budapest, Andre
Citroen utca 1.)
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2.4.4

A Gablini Cégcsoport mint adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az egyes
gépjárműmárkák Importőre, illetve Gyártója saját, márkafüggő adatkezelési tájékoztató használatát
rendszeresítheti. A Gablini Cégcsoport ugyanakkor törekszik arra, hogy az érintetteket
gépjárműmárkától függetlenül - saját maga által rendszeresített adatkezelési tájékoztató útján - átlátható
és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően tájékoztassa a kezelt személyes
adatainak köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, módjáról, illetve az adatok kezelésével
kapcsolatos minden egyéb tényről.

2.4.5
-

Az Importőrök, illetve Gyártók által közzétett adatkezelési tájékoztatói:
Nissan - https://www.nissan.hu/jogi/adatvedelem.html
Peugeot - https://www.peugeot.hu/adatkezelesi.html
Hyundai - https://www.hyundai.hu/adatvedelem
Kia - https://www.kia.com/hu/adatvedelmi-kozpont/
Aston Martin - https://www.astonmartin.com/en/legal/privacy
Levc - https://hu.levc.com/hu-HU/privacy/
Lotus - https://www.lotuscars.com/content/media/confidentiality-policy.pdf
Infiniti - https://www.infiniti.com/europe/hu-hu/gdpr.html
Citroen - https://www.citroen.hu/adatkezelesi.html

2.4.6

A Gablini Cégcsoport mint adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az egyes
személyes adatok adatkezelési időtartamában eltérés van a Gablini Cégcsoport saját és egy
adott gépjárműmárka Importőre, illetve Gyártója által rendszeresített adatkezelési tájékoztató
között, úgy a rövidebb adatkezelési időtartam az irányadó.

2.4.7

A Gablini Cégcsoport mint adatkezelő felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy amennyiben a
Gablini Cégcsoport saját és egy adott gépjárműmárka Importőre, illetve Gyártója által
rendszeresített adatkezelési tájékoztató között ellentmondás van, úgy a Gablini Cégcsoport a
saját, jelen adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat tartja magára nézve kötelezőnek és
irányadónak.

3.

JOGSZABÁLYI

HIVATKOZÁSOK,
SZOLGÁLTATÁSAI

3.1

Jogszabályi hivatkozások, egyéb belső előírások:

EGYÉB

BELSŐ

ELŐÍRÁSOK;

ADATKEZELŐ

FELADATAI,

Jelen szabályozás az alábbi főbb jogszabályokon alapul:
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet (a továbbiakban: GDPR);
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt
(a továbbiakban: Infotv.);
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.);
- a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.);
- a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR
tv.);
- a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a
továbbiakban: Hpt.).
- a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.)
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.)
- a szerencsejátékok szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.)
- a jelen szabályzatban, vagy mellékleteiben egyébként hivatkozott további jogszabályok.

5

4.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSUK
“személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
“különleges adat”: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy
etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti
tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi
azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális
életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
“adatkezelő”: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajttatja;
“adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok
kezeléséhez;
“adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott
keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes
adatokat kezel;
“adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által
végzett adatkezelési műveletek összessége;
“adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
“nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
“adattörlés”: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges
“profilalkotás”: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, amely az
érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez,
egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához,
viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére,
elemzésére vagy előrejelzésére irányul.
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5.

ALAPELVEK ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

5.1.

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
Személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon
kell végezni.

5.2.

Célhoz kötöttség
Személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében történhet, és azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem
egyeztethető módon. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

5.3.

Adattakarékosság
A kezelt személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük,
és a szükségesre kell korlátozódniuk;

5.4.

Pontosság
A kezelt személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden
észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából
pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

5.5.

Korlátozott tárolhatóság
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél
hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi
kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és
szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására
is figyelemmel.

5.6.

Integritás és bizalmas jelleg
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával
szembeni védelmet is ideértve.

5.7.

Elszámoltathatóság
Az adatkezelő felelős az adatkezelési elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek is kell lennie e
megfelelés igazolására.
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6.

ADATBIZTONSÁG BIZTOSÍTÁSA

6.1

Az Adatbiztonság általános elvei:

6.1.1 Az Adatkezelő és az általa igénybe vett adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és megvalósítás
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes
személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat
figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében,
hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
6.1.2 Az Adatkezelő gondoskodik az érintettek személyes adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat
a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a
GDPR, az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
6.1.3 Az Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
6.1.4 A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az
Adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve,
ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
6.1.5 A biztonság fenntartása és az Infotv-t vagy GDPR-t sértő adatkezelés megelőzése érdekében az
Adatkezelő értékeli az adatkezelés természetéből fakadó kockázatokat, és szükség esetén az e kockázatok
csökkentését szolgáló további intézkedéseket, például titkosítást, álnevesítést alkalmaz. Jelenleg ilyen
intézkedéseket az Adatkezelő nem alkalmaz.
6.1.6 Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai
eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt személyes adat:

a)
b)
c)
d)

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható (adatintegritás);
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

6.1.7 Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

a) a titkosságot: megvédi az Érintett személyes adatát, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
c)

teljességét;
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor az Adatkezelő részéről eljáró, arra jogosult
használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és
rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

6.1.8 Az Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése és biztosítása érdekében gondoskodik az
érintett munkavállalók megfelelő és rendszeres felkészítéséről és továbbképzéséről.
6.2

Az Adatkezelő informatikai rendszereinek főbb adatbiztonsági jellemzői és eszközei:

6.2.1 Az Adatkezelő által igénybe vett informatikai szolgáltató az informatikai rendszer biztonságáról, és a
rendszerelemek zártságáról a rendszerszintű adminisztratív, fizikai és logikai intézkedésekkel és
védelmi eljárásokkal gondoskodik, amely intézkedések a technika mindenkori állása szerint észszerűen
elvárható intézkedésekből állnak, és magukban foglalják különösen – de nem kizárólag – (i) a
jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet, ideértve különösen a rendszerekhez, eszközökhöz történő
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hozzáférés erős jelszóval történő védelmét (ii) az adatállományok helyreállításának lehetőségét
biztosító intézkedéseket, különösen a rendszeres biztonsági mentést és az ilyen biztonsági mentések
(másolatok) elkülönített, biztonságos kezelését, (iii) a tárolt, vagy egyéb módon kezelt adatállományok
kártékony kódok, programok elleni védelmét (vírusvédelem, tűzfal, stb.) (iv) az ilyen
adatállományok, illetve az adatokat hordozó eszközök fizikai védelmét, ideértve különösen az
objektumvédelmi intézkedéseket, tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár védelmét, illetve az ilyen
események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságát.
6.2.2 Az Adatkezelő az adatbiztonság biztosítása érdekében biztosítja továbbá informatikai rendszereinek
belső megfigyelését, amely során minden, a szokásostól eltérő felhasználást, vagy egyéb biztonsági
eltérést rögzíthet. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések
hatékonyságának ellenőrzését is.
6.2.3 Az Adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó adatállományokhoz történő hozzáférési jogosultságokat
egyéni szinten osztja ki, a hozzáférés naplózásra kerül.
6.2.4 Az adatbiztonság biztosításának érdekében az Adatkezelő által végzendő cselekmények és intézkedések
kidolgozása, elvégzése, felügyelete, értékelése és ellenőrzése, valamint az egyéni hozzáférések megadása
és felügyelése a mindenkori rendszergazda feladata.
6.2.5 Az adathordozó eszközök elhelyezésére csak olyan helyiség jelölhető ki, amely elegendő biztonságot
nyújt az illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen.
6.2.6 A számítástechnikai eszközzel olvasható és manuális adathordozók tárolása a papíralapú
adathordozóknál rögzített módon történik.
6.2.7 A számítástechnikai eszközök használatára felhatalmazott személyek névsorát – a feladataik
meghatározásával – el kell készíteni. A listát az Adatkezelő intézményvezetője állítja össze.
6.2.8 Külső személy (pl. karbantartás) számára a számítástechnikai eszközökhöz való hozzáférést lehetőleg
úgy kell biztosítani, hogy a kezelt adatokat ne ismerhesse meg.
6.3

Az Adatkezelő papíralapú adatkezelésének főbb adatbiztonsági jellemzői és eszközei:

6.3.1 A személyes adatokat tartalmazó papír dokumentumok tárolásának és védelmének biztosítását
Adatkezelő különösen (i) a jogosulatlan hozzáférés elleni védelem, ideértve különösen a személyes
adatokat tartalmazó okiratok elkülönített tárolását és csak az arra jogosultak számára történő hozzáférés
biztosítását (ii) az okiratok fizikai védelmét, ideértve különösen az objektumvédelmi intézkedéseket,
tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár védelmét.
6.3.2 Személyes adatot tartalmazó papír alapú dokumentum csak zárt borítékban továbbítható az
Adatkezelő szervezeti egységei között.
6.3.3 Az Adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó okiratokhoz történő hozzáférési jogosultságokat egyéni
szinten osztja ki, a hozzáférés naplózásra kerül.
6.3.4 Amikor dolgozói adatkezelés folyik, az adatkezelő helyiségbe csak olyan személy léphet be, aki
adatkezelésre jogosult.
6.4

Az Adatkezelő alapvető belső adatkezelési gyakorlati előírásai az informatika rendszer
vonatkozásában az Adatkezelő kollegái részére:

6.4.1 Az Adatkezelő valamennyi kollegája és közreműködője a személyes adatok kezelése során az alábbi
lényeges gyakorlati előírásokat köteles betartani:
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(i)

Az Adatkezelő működése során csak az adott folyamathoz elengedhetetlenül szükséges
személyes adatok tárolhatók, továbbíthatók, és egyéb módon kezelhetők. Adatkezelő adott
feladatot ellátó szervezeti egységének vezetője felel az adat- és munkafolyamatok ennek megfelelő
kialakítása (szükségtelen adathalmozás elkerülése).

(ii) Az informatikai jogosultságok engedélyezésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy személyes
adathoz csak az férhessen hozzá, akinek a munkavégzéséhez az az adat, adatkör
elengedhetetlenül szükséges.
(iii) E-mailben személyes adatot tartalmazó dokumentum csak csatolmányként és csak olyan módon
úgy továbbítható, hogy biztosított legyen, hogy azt csak az arra jogosult tekintheti meg, ennek
érdekében — minimálisan — a személyes adattartalomra utaló figyelmeztető mondatot kell
elhelyezni a levél törzsszövegében, a következők szerint: “A jelen email csatolmánya személyes adatokat
tartalmaz, ennek megismerésére csak és kizárólag a levél címzettje jogosult.”
(iv) Az Adatkezelő által használt közös (több munkavállaló, közreműködő stb. által elérhető)
meghajtókon személyes adatot tartalmazó dokumentum csak olyan módon tárolható, ha
biztosított, hogy azt
a) csak az Adatkezelő arra jogosult kollegái, közreműködői stb. érhetik el, vagy
b) az adott dokumentum személyes adatot tartalmazó részei automatikusan kitakarásra
kerülnek az arra nem feljogosított munkavállaló számára (pszeudonimizáció).
(v) Az Adatkezelő kollegái és egyéb közreműködői az általuk használt vagy birtokukban levő,
személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat — függetlenül az adatok rögzítésének módjától
— kötelesek biztonságosan őrizni es védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés
ellen.
6.5

Az Adatkezelő alapvető információ- és adatvédelmi gyakorlati előírásai otthoni munkavégzés
esetére (ideértve a saját adathordozón lévő adatok kezelését is) az Adatkezelő kollegái, egyéb
személyes közreműködői részére:

6.5.1 Az Adatkezelő valamennyi kollegája és közreműködője az otthoni munkavégzés során az alábbi
lényeges gyakorlati előírásokat is köteles betartani:
(i)

a kollégának, illetve egyéb közreműködőnek kell biztosítania a részére átadott munkaeszközök,
illetve az Adatkezelő részére történő teljesítésbe bevont saját munkaeszközök, adathordozók (a
továbbiakban együttesen: Munkaeszközök) biztonságos tárolását (szállítását);

(ii) a Munkaeszközöket otthon úgy kell tárolni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, az
eszközökön csak az Adatkezelő által telepített vagy általa jóváhagyott programokat (különösen
érintve a vírusvédelmet), alkalmazásokat használhatja;
(iii) a Munkaeszközöket a kolléga, illetve egyéb közreműködő a munkaszerződésben, közreműködői
szerződésben szereplő feladatokon felül más felhasználási célra nem alkalmazhatja, azokon saját
adatokat, saját tartalmat nem tárolhat, munkavégzéshez nem szükséges programot nem telepíthet;
(iv) a kollégának, illetve egyéb közreműködőnek munkavégzés közben a Munkaeszközt úgy kell
használnia, hogy ahhoz harmadik személy ne férjen hozzá;
(v) a kollégának, illetve egyéb közreműködőnek a munkavégzése helyét (ha ez nem lehetséges, akkor
otthonát) zárni köteles, ha elmegy otthonról;
(vi) a kolléga, illetve egyéb közreműködő köteles gondoskodni a Munkaeszköz és az Adatkezelő részére
végzett tevékenységgel összefüggésben keletkezett dokumentumok elzárásáról;
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(vii) illetéktelen használat észlelése esetén a kolléga, illetve egyéb közreműködő kötelesek felvenni a
kapcsolatot a kijelölt IT-szakemberrel.
7.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

7.1

Hozzáférési jog:

7.1.1 Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon: a az adatkezelés
céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel
a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja (különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket); a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, ha
ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; a Nemzeti Adatvédelmi
Információszabadság Hatósághoz panasz benyújtásának joga; valamint amennyiben az adatokat nem
közvetlenül az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
7.1.2 Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30
(harminc) napon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
7.1.3 Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további 60 (hatvan) nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül
tájékoztatja az Érintettet. Az Érintett részére a tájékoztatást lehetőség szerint azon az úton kell megadni,
amelyen a kérelmet az Érintett előterjesztette, kivéve, ha az Érintett azt kifejezetten másként kéri.
7.1.4 Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon: a az adatkezelés
céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel
a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja (különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket); a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, ha
ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; a Nemzeti Adatvédelmi
Információszabadság Hatósághoz panasz benyújtásának joga; valamint amennyiben az adatokat nem
közvetlenül az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
7.2

A helyesbítéshez való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a
rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok
kiegészítését.

7.3

A törléshez való jog:

7.3.1 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b)
c)
d)

az Érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett a GDPR. 21. cikk (2) bekezdése
alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
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e)
f)

ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek
hozzájárulására vonatkozó feltételek).

7.3.2 Az adatot az Adatkezelő az Érintett erre vonatkozó kérése esetén sem törli, amennyiben az adatkezelés
a következő okok valamelyike miatt továbbra is szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
c) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
A fenti esetben Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelését a fenti célokból történő
adatkezelésre korlátozza.
7.4

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

7.4.1 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az
alábbi feltételek bármelyike megvalósul:
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
Érintett jogos indokaival szemben.
7.4.2 Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak
az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
7.4.3 A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatást nyújt az azt kérelmező Érintettnek.
7.5

A tiltakozáshoz való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló esetleges profilalkotást is. Az Érintett jogszerű tiltakozása esetén az
Adatkezelő az Érintett személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.6

Az adathordozhatósághoz való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, feltéve, hogy:
a) az adatkezelés a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a)
pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti
szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
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Adatkezelőnél jelenleg automatizált módon történő adatkezelés nem zajlik.
8.

AZ ADATKEZELÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI

8.1.

Az Érintett tájékoztatása az adatkezelésről
Az Érintett jogosult a személyes adatai kezeléséről tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető
formában, világosan és közérthetően tájékoztatást kapni.

8.1.1 Mikor szükséges tájékoztatni?

-

-

Az Érintettet a profilalkotás és automatizált döntéshozatal tényéről és annak következményeiről
tájékoztatni kell.
Ha a személyes adatokat az Érintettől gyűjtik, az Érintettet arról is tájékoztatni kell, hogy kötelese a személyes adatokat közölni, valamint, hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen
következményekkel jár.
Az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés
időpontjában kell az Érintett részére megadni, illetve, ha az adatokat nem az Érintettől, hanem
más forrásból gyűjtötték, az ügy körülményeit figyelembe véve, észszerű határidőn belül kell
rendelkezésre bocsátani.
Ha a személyes adatok jogszerűen közölhetők más címzettel, a címzettel történő első közléskor
arról az Érintettet tájékoztatni kell.
Ha az Adatkezelő a személyes adatokat a gyűjtésük eredeti céljától eltérő célból kívánja kezelni, a
további adatkezelést megelőzően az Érintettet erről az eltérő célról és minden egyéb szükséges
tudnivalóról tájékoztatnia kell.
Ha az Adatkezelő nem tud tájékoztatást nyújtani az Érintett részére a személyes adatok eredetéről,
mivel azok különböző forrásokból származnak, általános tájékoztatást kell adni.

8.1.2 Miről szükséges tájékoztatni?

8.2

az Adatkezelő kilétéről és elérhetőségéről;
az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeiről (ha van ilyen);
a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
a „jogos érdeken” alapuló adatkezelés esetén ezen jogos érdekekről;
a személyes adatok címzettjeiről;
az adatkezelés tervezett időtartamáról;
az Érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, valamint az Érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
arról, hogy a szerződés kötésének előfeltétele-e az adatok megadása, illetve milyen lehetséges
következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
az esetleges automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is.

Az adatkezelés jogszerűsége
A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

-

az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez, vagy
az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy
az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy
az adatkezelés az Érintett létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, vagy
az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, vagy
az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
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kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető
jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az
Érintett gyermek.
8.3

Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, az egyes adatkezelések célja, időtartama
Az Adatkezelő az alább célokból az alábbi Érintettek alábbi személyes adatait az alábbi módon kezeli:

8.3.1 A GABLINI CÉGCSOPORT ADATKEZELÉSE
8.3.1.1 Az Adatkezelő a gépjármű- és gépjárműalkatrész értékesítéssel, illetve szerviz, flotta, biztosítási és
hitelközvetítési szolgáltatásaival összefüggésben –vásárlók, bérlők, érdeklődők, tanúk - magánszeméllyel,
jogi személlyel, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel mint ügyfelekkel
létesítendő jogviszony, megkötendő szerződések létrehozatala,
azok tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak
számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, illetve ügyféltől
érkező hozzászólások, kérdések megválaszolása, kezelése céljából, továbbá ügyfélelégedettség
mérése, utánkövetése, marketinganyagok küldése, valamint panaszkezelés céljából kezelheti a
vele kapcsolatot felvenni kívánó, illetve szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó vagy vele szerződéses
kapcsolatot létesített magánszemélyek vagy nem magánszemély ügyfelek vezető tisztségviselői,
magánszemély tulajdonosai és tényleges tulajdonos magánszemélyei, vagy részükről eljáró
egyéb magánszemélyek mint (együttesen) Érintettek azonosításához szükséges és elégséges
személyes adatokat.
8.3.1.2 Az Adatkezelő az érintett személyes adatait az alábbi jogalapok valamelyike alapján kezeli, amelyek
tekintetében az Adatkezelő az alábbi általános tájékoztatást adja:
-

a GDPR 6. cikk (1) a) pontja esetében az érintett személyes adatai kezelésének jogalapja az érintett
hozzájárulása.

-

a GDPR 6. cikk (1) b) pontja esetében az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,
amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére
történő lépések megtételéhez szükséges.

-

a GDPR 6. cikk (1) c) pontja esetében az Adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges.

-

a GDPR 6. cikk (1) f) pontja esetében az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

8.3.1.3 Adatkezelő az érintettek személyes adatainak kezelését az alábbi táblázatban szereplő célok
érdekében, a GDPR-ban meghatározott alábbi jogalapok alapján, és a táblázatban
meghatározott ideig kezeli.
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ÉRDEKLŐDŐK, LÁTOGATÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE
Az
adatkezelés Kezelt
személyes Adatkezelés
célja, a Gablini adatok és kategóriái
jogalapja
Cégcsoport
szolgáltatásai

Adatkezelés
időtartama (törlésre
előirányzott
határidők)

Ajánlatkérés
teljesítése,
személyesen vagy
a
honlapon
érdeklődő,
látogató eligazítása
–
akár
gépjárművásárlás,
akár
alkatrészvásárlás,
akár szervizigény,
akár egyéb igény
esetében.

A személyes adatok a
hozzájárulás
visszavonásáig
kezelendőek,
de
legfeljebb az adatok
megadásától
számított 6 (hat)
hónapig,
amennyiben
az
Érintett
és
az
Adatkezelő között
szerződéses
jogviszony nem jön
létre.

Természetes
személy
neve,
emailcíme,
telefonszáma,
feltett
kérdése, küldött üzenete,
az ezekben foglalt egyéb
személyes adatok.

GDPR 6. Cikk (1)
bekezdés (a) pont,
vagyis az Érintett
önkéntes
hozzájárulása
Az Adatkezelő egyes
importőrök
saját
ajánlatkérési
rendszerét
is
alkalmazza
az
importőr kérésére.

Személyes adatok
esetleges
továbbításának
címzettjei,
adatfeldolgozók
A
honlapot
üzemeltető
adatfeldolgozó:
JUIZZ
Számítástechnikai
Kereskedelmi
és
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

A tárhelyszolgáltatást
nyújtó
adatfeldolgozó:
Magyarországi
Internet Szolgáltatók
Tanácsa Tudományos
Egyesület

A KIA márka esetében
a KIA Hungary Kft. az
általa
üzemeltetett
MySales
rendszerre
tekintettel.

GÉPJÁRMŰ-ÉRTÉKESÍTÉSSEL, ALKATRÉSZ-ÉRTÉKESÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉS
Az
adatkezelés
célja, a Gablini
Cégcsoport
szolgáltatásai

Kezelt
személyes
adatok és kategóriái

Új vagy használt
gépjármű
értékesítése,
a
vásárlás
iránti
vevői
igény
teljesítése,
kiterjesztett
garancia
értékesítése,
eredetvizsgálat
elvégeztetése,
számviteli törvény
szerinti bizonylat
kiállítása
és
megőrzése,
kapcsolattartás.

Természetes
személy
neve,
lakcíme, születési neve,
születési helye és ideje,
anyja neve, telefonszáma,
emailcíme és a gépjármű
azonosító adatai.

Adatkezelés
jogalapja

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés (b) pontja,
vagyis jogszerű az
adatkezelés, ha az
szerződés
megkötéséhez,
illetőleg
teljesítéséhez
Nem
természetes szükséges
személy esetén cégiratok
és
a
kapcsolattartó Az adatkezelést az
természetes
személy Adatkezelő
az
neve, telefonszáma, e- importőrnél
mailcíme.
rendszeresített
adatkezelési
Esetleges ügyleti tanúk nyomtatványok
neve, lakcíme.
kapcsán
adatfeldolgozókén
Az
Adatkezelőnél t végzi.
rendszeresített
alábbi
nyomtatványok
adattartalma:
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Adatkezelés
időtartama (törlésre
előirányzott
határidők)
A
szerződés
megszűnését követő
általános elévülési idő
5 (öt) év (Ptk. 6:22. §
(1) bek.).
A termékfelelősség a
gyártót a termék
forgalomba
hozatalától számított
10 (tíz) évig terheli
(Ptk. 6:558. § (3)
bekezdés),
illetve
adott esetben 15
(tizenöt) évig terheli
(Pftv. 14. § (1)
bekezdés)
A Számviteli tv.
alapján a bizonylat
kiállítása
és
megőrzése céljából
kezelt
adatok
tekintetében
az
adatkezelés

Személyes adatok
esetleges
továbbításának
címzettjei,
adatfeldolgozók
Az
értékesített
gépjármű
márkája
szerinti importőr.
Eredetvizsgálatot
bonyolító
alvállalkozó: a 10.2.6
pontban felsoroltak
Gépjármű
forgalombehelyezését
bonyolító
adatfeldolgozó:
a 10.2.5 pontban
felsoroltak
Könyvelési
szolgáltatást nyújtó
adatfeldolgozó.
Tárhelyszolgáltatást
nyújtó
adatfeldolgozó:

időtartama
az
szerződés
megszűnését követő
8
(nyolc)
év
(Számviteli tv. 169. §
(2) bek.).

- megrendelőlap;
- járműkísérőlap;
- birtokbaadási
-

jegyzőkönyv;
okmányirodai
ügyintézésre szóló
meghatalmazás
(szükség szerint)

Számviteli
bizonylatok kezelése
és megőrzése az adó
megállapításához való
jog elévüléséig, tehát
az adott bizonylaton
alapuló
bevallás
évének
végétől
számított 5 (öt) évig
(Art. 47. § (1) bek.,
164. § (1) bek.)

Eredetvizsgálat esetében
forgalmi
engedély
másolata)
A
pénzügyi
bizonylatainak
adattartalma.

zárás

Magyarországi
Internet Szolgáltatók
Tanácsa Tudományos
Egyesület
Az ügyviteli szoftvert
üzemeltető
adatfeldolgozó:
Progression
Informatikai Kft.

Az
importőrnél
rendszeresített
adatkezelési
nyomtatványok
adattartalma
Elektromos
gépjármű
vásárláshoz
igényelhető állami
támogatás
igénylésében
történő
közreműködés,
kapcsolattartás.

A gépjármű értékesítése
kapcsán fentebb felsorolt
személyes
adatokon
túlmenően:

Magánszemély
vevő Az elektromos gépkocsi
beszerzésének
esetén adóazonosító jel
Nem
természetes
személy vevő esetén:
képviseletre
jogosult
meghatalmazott
neve,
születési helye és ideje,
lakcíme,
személyazonosító
igazolványának száma
A
támogatással
összefüggésben
az
azonosítás
céljából:
személyes
okmánymásolatok,
támogatási
dokumentáció
adattartalma,
MÁKigazolás,
engedményezési
szerződés adattartalma;
gépjármű
okmányai;
meghatalmazás az IFKA
előtti eljárásra.

Nagycsaládosok
autóvásárlási
támogatása
igénylésében

Az adatkezelést az
Adatkezelő
adatfeldolgozókén
t végzi.

A gépjármű értékesítése
kapcsán fentebb felsorolt
személyes
adatokon
túlmenően:

A
támogatással
összefüggésben
az
általános
elévülési
ideig, vagyis 5 (öt)
évig (Ptk. 6:22. § (1)
bek.).

Kifejezetten csak a
támogatással
összefüggésben
az
IFKA Iparfejlesztési
Közhasznú
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság.

Az általános elévülési
ideig, vagyis 5 (öt)
évig (Ptk. 6:22. § (1)
bek.).

Kifejezetten csak a
támogatással
összefüggésben
a

támogatását az IFKA
Iparfejlesztési
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság végzi, az
adatkezelési
tájékoztatója elérhető az
alábbi linken:
https://elektromobilita
s.ifka.hu
/medias/1/adatkezelesi
_tajekoztato
_elektromobilitas_palya
zatkezeles.pdf

Az adatkezelést az
Adatkezelő
adatfeldolgozókén
t végzi.
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történő
közreműködés,
kapcsolattartás.

Gépjárművásárlással
összefüggően
biztosításközvetítés
ben való
közreműködés,
kérelem
összeállítása,
kalkuláció
készítése, a
szükséges
dokumentumok
összegyűjtése és
eljuttatása a
biztosítóhoz, a
biztosító és az
ügyfél között
létrejött biztosítási
szerződés kezelése,
kapcsolattartás.

Magyar
Államkincstár.

A
támogatással
összefüggésben
az
azonosítás
céljából:
személyes
okmánymásolatok,
támogatási
dokumentáció
adattartalma,
MÁKigazolás,
gépjármű
okmányai.

A
nagycsaládosok
autóvásárlási
támogatását a Magyar
Államkincstár
Családtámogatási
Főosztálya állapítja meg.

A gépjármű értékesítése
kapcsán fentebb felsorolt
személyes
adatokon
túlmenően:

Az adatkezelést az
Adatkezelő
adatfeldolgozókén
t végzi.

A
biztosítás
lezárultától, illetőleg a
brókeri
megbízás
megszűnésétől
számított 5 (öt) év a
biztosítási
tevékenységről szóló
2014. évi LXXXVIII.
törvény szerint.

Kifejezetten csak a
biztosítási ügylettel
összefüggésben
a
CLB
Független
Biztosítási
Alkusz
Kft.

Adatkezelést
az
Adatkezelő
Adatfeldolgozókén
t végzi.

A Számviteli tv.
alapján a bizonylat
kiállítása
és
megőrzése céljából
kezelt
adatok
tekintetében
az
adatkezelés
időtartama
az
szerződés
megszűnését követő
vagyis a finanszírozás

Kifejezetten csak a
finanszírozási
ügylettel
összefüggésben
a
választott hitelintézet,
pénzügyi vállalkozás.

Természetes
személy
azonosító okmányainak
száma, típusa, lakcíme
(okmánymásolatok),
adóazonosító
jele,
állampolgársága.
Nem
természetes
személy vevő esetén:
képviseletre
jogosult
meghatalmazott
neve,
születési helye és ideje,
lakcíme,
személyazonosító
igazolványának
száma
(okmánymásolatok)
Esetleges ügyleti tanúk
neve, lakcíme.
A
biztosításkötéssel
összefüggő
nyomtatványok
adattartalma
(alkuszi
megbízás,
biztosítási
ajánlatok,
biztosítási
szerződés)
A real garant igénylési
nyomtatvány
adattartalma

Gépjárművásárlással
összefüggően
finanszírozási
szolgáltatás (lízing
vagy hitel vagy tartós
bérlet)
közvetítésében
közreműködés,
finanszírozási

Finanszírozott
ügyfél,
illetve kezes kapcsán a
név,
születési
név,
születési
hely,
idő,
azonosító
okmány
száma, típusa, lakcím,
(okmánymásolatok)
állampolgárság,
telefonszám,
adóazonosító jel, családi
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kérelem
összeállítása,
kalkuláció készítése,
a
szükséges
dokumentumok
összegyűjtése
és
eljuttatása
a
finanszírozóhoz, a
finanszírozó és az
ügyfél
között
létrejött
finanszírozási
szerződés kezelése,
kapcsolattartás.

lezártától számított 8
(nyolc) év (Számviteli
tv. 169. § (2) bek.).

állapot, saját háztartásban
élő eltartottak, gyerekek
száma,
legmagasabb
iskolai
végzettség,
munkahely neve, címe,
munkaviszony
kezdetének
dátuma,
foglalkozás, igazolt nettó
havi jövedelem, vagyoni
helyzet.

Az
elutasított
finanszírozási
kérelmekhez
kapcsolódó személyes
adatok azonban 30
(harminc) napon belül
törlésre kerülnek.

A finanszírozott ügyfél
esetében a házastársa
személyazonosító adatai,
munkáltatói-jövedelmi
viszonyai.
Üzembentartó
esetén
okmánymásolatok.
A
finanszírozási
szerződésben rögzített
adatok,
kezesi
szerződésben rögzített
adatok, üzembentartói
szerződésben rögzített
adatok, a szerződés
teljesítésével,
a
finanszírozott
gépjárművel kapcsolatos
adatok.
Jogi személy esetén a
képviselő
természetes
személy
neve,
telefonszáma,
e-mail
címe.
Esetleges ügyleti tanúk
neve, lakcíme.
A
finanszírozással
összefüggő
nyomtatványok
adattartalma
(kérelemnyomtatvány,
bankszámlakivonatok,
jövedelemigazolás stb.)

Alkatrészek
(utólagos
tartozékok
vagy
kiegészítők)
értékesítése,
megrendelések
teljesítése,
kiszállítása (igény
esetén),
kapcsolattartás.

Természetes személy
neve,
lakcíme,
telefonszáma.

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés (b) pontja,
vagyis jogszerű az
adatkezelés, ha az
szerződés
megkötéséhez,
illetőleg
teljesítéséhez
szükséges
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A
szerződés
megszűnését követő
általános elévülési idő
5 (öt) év (Ptk. 6:22. §
(1) bek.).
A Számviteli tv.
alapján a bizonylat
kiállítása
és
megőrzése céljából
kezelt
adatok

Az
értékesített
alkatrész
márkája
szerinti importőr.
Tárhelyszolgáltatást
nyújtó
adatfeldolgozó:
Magyarországi
Internet Szolgáltatók
Tanácsa Tudományos
Egyesület

tekintetében
az
adatkezelés
időtartama
az
szerződés
megszűnését követő
8
(nyolc)
év
(Számviteli tv. 169. §
(2) bek.).

Az ügyviteli szoftvert
üzemeltető
adatfeldolgozó:
Progression
Informatikai Kft.

Számviteli
bizonylatok kezelése
és megőrzése az adó
megállapításához való
jog elévüléséig, tehát
az adott bizonylaton
alapuló
bevallás
évének
végétől
számított 5 (öt) évig
(Art. 47. § (1) bek.,
164. § (1) bek.)
Gépjárművásárlást
követően utólagos
tartozékajánlás
emailben.

Természetes
személy
neve, emailcíme.

GDPR 6. Cikk (1)
bekezdés (a) pont,
vagyis az Érintett
önkéntes
hozzájárulása

A személyes adatok a
hozzájárulás
visszavonásáig
kezelendőek,
de
legfeljebb az adatok
megadásától
számított 6 (hat)
hónapig, amennyiben
az Érintett és az
Adatkezelő között
szerződéses
jogviszony nem jön
létre.

Tárhelyszolgáltatást
nyújtó
adatfeldolgozó:
Magyarországi
Internet Szolgáltatók
Tanácsa Tudományos
Egyesület

SZERVIZSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
Az
adatkezelés
célja, a Gablini
Cégcsoport
szolgáltatásai

Kezelt
személyes
adatok és kategóriái

Adatkezelés
jogalapja

a.) Szervizszolgáltat
ás,
szerelési,
javítási
szolgáltatás
teljesítése,
műszaki
vizsgáztatás,
szállítás.

a-d.)
szolgáltatások
kapcsán kezelt személyes
adatok/adatkategóriák:

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés (b) pontja,
vagyis jogszerű az
adatkezelés, ha az
szerződés
megkötéséhez,
illetőleg
teljesítéséhez
szükséges

b.) Jótállás kezelése
Problémák,
panaszok
és
kérések kezelése.
(Technikai)
kérdések
kezelése
a
konkrét javításra
vonatkozóan,
vagy a konkrét

Gépjárműazonosító
adatok
Természetes
személy
neve, születési neve,
anyja neve, születési hely
és
ideje,
lakcíme,
telefonszáma,
email
címe.
Nem
természetes
személyt
képviselő
természetes
személy
esetén
neve,
telefonszáma, emailcíme.

Adatkezelés
időtartama
(törlésre
előirányzott
határidők)
A
szerződés
megszűnését követő
általános elévülési idő
5 (öt) év (Ptk. 6:22. §
(1) bek.).

A Peugeot és a
Citroen
márkák
esetében
diagnosztikai videó
(VideoCheck
egy
Az Adatkezelő egyes alkalmazás:
importőrök
saját ajánlatadási eszköz,
amelyben
videón
ajánlatkérési
bemutatjuk Önnek az
rendszerét
is általunk felfedezett
alkalmazza
az hibás alkatrészt és
importőr kérésére.
javaslatot teszünk a
vonatkozó javításra)
A
műszaki keretében
kezelt
személyes adatokat a
vizsgáztatás
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Személyes adatok
esetleges
továbbításának
címzettjei,
adatfeldolgozók
Az
adott
gépjárműmárka
importőre.
Műszaki vizsgáztatás
esetén Innovációs és
Technológiai
Minisztérium
(KÖKIR-rendszer)
Könyvelési
szolgáltatást nyújtó
adatfeldolgozó.
Tárhelyszolgáltatást
nyújtó
adatfeldolgozó:
Magyarországi
Internet Szolgáltatók

üzemzavar
analízisre
vonatkozóan.
c.) Szoftverés
hardver frissítés.
d.) Assistance
szolgáltatás
nyújtása
Szükség
szerint
számviteli törvény
szerinti bizonylat
kiállítása
és
megőrzése,
kapcsolattartás.

a.) szolgáltatás kapcsán
még:
Gépjárműés
szervizadatok, ideértve
a
termékés
szervizspecifikációkat.
Műszaki vizsgáztatás
esetén a forgalmi
engedély másolata és az
érintett által adott
meghatalmazás
adattartalma, műszaki
vizsgáztatás esetén a
gépjárműről
készült
fotók, vizsgáról szóló
igazolás adattartalma.

kapcsán
az
adatkezelést
az
Adatkezelő
adatfeldolgozókén
t végzi.
A személyes adatok az
Innovációs
és
Technológiai
Minisztérium
által
működtetett
Közúti
Központi Információs
Rendszerben (KÖKIR)
kerülnek rögzítésre.

felvétel elkészítésétől
számított 10 (tíz)
hónapig.
A Számviteli tv.
alapján a bizonylat
kiállítása
és
megőrzése céljából
kezelt
adatok
tekintetében
az
adatkezelés
időtartama
az
szerződés
megszűnését követő
8
(nyolc)
év
(Számviteli tv. 169. §
(2) bek.).
Számviteli
bizonylatok kezelése
és megőrzése az adó
megállapításához való
jog elévüléséig, tehát
az adott bizonylaton
alapuló
bevallás
évének
végétől
számított 5 (öt) évig
(Art. 47. § (1) bek.,
164. § (1) bek.)

b.) szolgáltatás kapcsán
még:
Az alkatrészek és
kiegészítők technikai
adatai, a műhelyre és
szervizelésre
vonatkozó
adatok,
ideértve a diagnosztikai
problémakódokat vagy
a gépjárműellenőrző
egység adatait.
c.) szolgáltatás kapcsán
még:
termékspecifikációk, az
alkatrészek
és
kiegészítők technikai
adatai
d.) szolgáltatás kapcsán
még:
első forgalomba helyezés
időpontja, típus, modell,
kivitel
a-d.)
szolgáltatások
kapcsán
az
Adatkezelőnél
rendszeresített
nyomtatványok
adattartalma:
- javító-karbantartó lap
- munkalap
Esetleg tanúk neve,
lakcíme, aláírása.
a-d.)
szolgáltatások
kapcsán a pénzügyi zárás
dokumentumai.
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Tanácsa Tudományos
Egyesület
Assistanceszolgáltatása esetén:
Magyar Autóklub
Az ügyviteli szoftvert
üzemeltető
adatfeldolgozó:
Progression
Informatikai Kft.
A KIA márka esetében
a KIA Hungary Kft. az
általa
üzemeltetett
MySales
rendszerre
tekintettel.

Szerelési, javítási
szolgáltatások
kárrendezéssel
összefüggésben

Termékmonitoring,
termékfelelősség (a
minőségellenőrzésh
ez/minőségbiztosít
áshoz
kapcsolódóan) és
esetleges
visszahívási
kampány
bonyolítása

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés (b) pontja,
vagyis jogszerű az
adatkezelés, ha az
szerződés
Vezetői
engedély
megkötéséhez,
másolata
illetőleg
teljesítéséhez
Az Adatkezelőnél a szükséges
kárügyintézéshez
rendszeresített
alábbi Az adatkezelést az
nyomtatványok
Adatkezelő
a
adattartalma:
kárügyintézésre
való
- kárrendezési
meghatalmazás
nyilatkozat;
esetén
részben
- meghatalmazás
adatfeldolgozókén
kárügyintézésre
t végzi.
A
biztosítónál
rendszeresített alábbi
nyomtatványok
adattartalma:
- kárbejelentő űrlap

A
szerződés
megszűnését követő
általános elévülési idő
5 (öt) év (Ptk. 6:22. §
(1) bek.).

Alvázszám
(VIN),
vonatkozó termék- és
szervizspecifikációk, az
alkatrészek és kiegészítők
technikai
adatai,
a
műhelyre és szervizelésre
vonatkozó
adatok,
ideértve a diagnosztikai
problémakódokat vagy a
gépjárműellenőrző
egység adatait.

A
szerződés
megszűnését követő
általános elévülési idő
5 (öt) év (Ptk. 6:22. §
(1) bek.).

A
szervizszolgáltatás
kapcsán fentebb felsorolt
személyes
adatokon
túlmenően:

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja,
vagyis
jogi
kötelezettség
teljesítése

A Számviteli tv.
alapján a bizonylat
kiállítása
és
megőrzése céljából
kezelt
adatok
tekintetében
az
adatkezelés
időtartama
az
szerződés
megszűnését követő
8
(nyolc)
év
(Számviteli tv. 169. §
(2) bek.).
Számviteli
bizonylatok kezelése
és megőrzése az adó
megállapításához való
jog elévüléséig, tehát
az adott bizonylaton
alapuló
bevallás
évének
végétől
számított 5 (öt) évig
(Art. 47. § (1) bek.,
164. § (1) bek.)

A gyári visszahívási
akció teljesítéséig.

Az
adott
gépjárműmárka
importőre.
Tárhelyszolgáltatást
nyújtó
adatfeldolgozó:
Magyarországi
Internet Szolgáltatók
Tanácsa Tudományos
Egyesület
Az ügyviteli szoftvert
üzemeltető
adatfeldolgozó:
Progression
Informatikai Kft.

Név- és címadat is, a
Közlekedési Igazgatási és
Nyilvántartási Főosztály
Közlekedés Nyilvántartó
Osztály adatszolgáltatása
esetén.
Ügyfélértesítések
Az
ügyfél
bonyolítása
telefonszáma,
mailcíme.
különböző,
gépjármű műszaki
állapotával
kapcsolatos
határidők
lejárta
előtt
(pl.: műszaki vizsga
lejárta,
kötelező
olajcsere,

Kifejezetten csak a
kárügyintézéssel
összefüggésben
az
érintett
biztosítótársaság.

neve, GDPR 6. cikk (1)
e- bekezdés (f) pontja,
vagyis az adatkezelő
vagy egy harmadik fél
jogos
érdekeinek
érvényesítése céljából
Az ügyfélnek jogos
érdeke, hogy gépjárműve
folyamatosan
rendelkezzen érvényes
forgalmi
engedéllyel,
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A
jogos
érdek
megszűnéséig,
de
legfeljebb az érintett
tiltakozásáig.

Tárhelyszolgáltatást
nyújtó
adatfeldolgozó:
Magyarországi
Internet Szolgáltatók
Tanácsa Tudományos
Egyesület
Az ügyviteli szoftvert
üzemeltető
adatfeldolgozó:

Ezen adatkezelés
ellen az érintett
bármikor
tiltakozhat!

Szervizszolgáltatás
t
közvetlenül
követő
ügyfélelégedettségmérés,
piackutatás
és
fogyasztói
felmérések annak
érdekében, hogy
visszajelzés
érkezzen
az
értékesített
termékekhez
és
nyújtott
szolgáltatásokhoz
kapcsolódóan,
telefonon
vagy
emailben, illetve
kérdőív
formájában.
Ezen adatkezelés
ellen az érintett
bármikor
tiltakozhat!

Progression
Informatikai Kft.

megfelelő
műszaki
állapotban legyen, és ezen
keresztül Adatkezelőnek
is jogos érdeke, hogy
ennek biztosításával az
ügyfelek elégedettségét,
valamint
saját
szolgáltatásainak
színvonalát
növelje,
továbbá elősegítse a
gépjárművek megfelelő
műszaki
állapotának
fenntartását és ezáltal
növelje a szervizelési
szolgáltatások
hatékonyságát is. Az
érintett tiltakozása esetén
az adatkezelő késedelem
nélkül megszünteti az
ilyen célú adatkezelést, így
az nem okoz indokolatlan
mértékű beavatkozást az
érintettek
magánszférájába, nem jár
a
személyes
adatok
védelméhez fűződő jog
sérelmével.

szervizidőpont
visszaigazolása,
javítási munkálatok
elkészülte stb.) az
érintettet
által
megadott
elérhetőségek
valamelyikén
(telefon, SMS, email).

Az
ügyfél
neve,
telefonszáma,
emailcíme, termék- és
szervizspecifikációk,
szerződéses adatok

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés (f) pontja,
vagyis az adatkezelő
vagy egy harmadik fél
jogos
érdekeinek
érvényesítése céljából
Az ügyfél-elégedettség
mérése, illetve piackutatás
és fogyasztói felmérések
érdekében
történő
adatkezelés jogszerű célra
irányul, az érintett az
Adatkezelő ügyfele, aki a
személyes
adatok
gyűjtésének időpontjában
és azzal összefüggésben
észszerűen
számíthat
arra, hogy az elégedettség
mérésére,
vagyis
a
szervizszolgáltatással
kapcsolatos
véleményének
értékelésére,
valamint
piackutatásra, fogyasztói
felmérések elvégzésére
sor kerülhet. Az érintett
tiltakozása esetén az
adatkezelő
késedelem
nélkül megszünteti az
ilyen célú adatkezelést, így
az nem okoz indokolatlan
mértékű beavatkozást az
érintettek
magánszférájába, nem jár
a
személyes
adatok
védelméhez fűződő jog
sérelmével.
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Ügyfélelégedettségmérés
céljából
történő megkeresésre
a
szervizszolgáltatástól
számított
90
(kilencven)
napon
belül kerülhet sor,
míg
az
ennek
eredményét
tartalmazó
dokumentum
megőrzésére
az
utolsó megkereséstől
számított 3 (három)
évig, de legfeljebb az
érintett tiltakozásáig.
Piackutatás
és
fogyasztói felmérések
céljából
az
Adatkezelővel történt
utolsó
kapcsolatfelvételtől
számított 3 (három)
évig, de legfeljebb az
érintett tiltakozásáig.

Az
adott
gépjárműmárka
importőre.
Tárhelyszolgáltatást
nyújtó
adatfeldolgozó:
Magyarországi
Internet Szolgáltatók
Tanácsa Tudományos
Egyesület

Termék- és
szolgáltatásfejleszté
s,
minőségfejlesztés,
modernizációs
kampányok,
folyamatos
termékfejlesztés
(elhasználódásra,
diagnosztikára és
javításra vonatkozó
információk), a
minőségellenőrzésh
ez/minőségbiztosít
áshoz
kapcsolódóan is

Alvázszám
(VIN),
vonatkozó termék- és
szervizspecifikációk, az
alkatrészek és kiegészítők
technikai
adatai,
a
műhelyre és szervizelésre
vonatkozó
adatok,
ideértve a diagnosztikai
problémakódokat vagy a
gépjárműellenőrző
egység adatait

Ezen adatkezelés
ellen az érintett
bármikor
tiltakozhat!

Az értékesítési /
szolgáltatási
ösztönzők,
értékesítési
kompenzáció,
bónuszprogramok
és
más
árrést
érintő,
az
Adatkezelő és az
Importőr/Gyártó
közötti programok
adminisztrációja.

Vonatkozó
gépjárműazonosító
adatok,
(álnevesített)
azonosító
adatok,
vonatkozó értékesítési /
szolgáltatási ösztönzőkre
és más árrést érintő
programra
vonatkozó
adatok

Ezen adatkezelés
ellen az érintett
bármikor
tiltakozhat!

A márkaszervizauditok
és
a
dokumentumellen

Vonatkozó
termékspecifikációk,
azonosító

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés (f) pontja,
vagyis az adatkezelő
vagy egy harmadik fél
jogos
érdekeinek
érvényesítése céljából

A
jogos
érdek
megszűnéséig,
de
legfeljebb az érintett
tiltakozásáig.

A
termékés
szolgáltatásfejlesztés,
minőség-ellenőrzés
és
minőségbiztosítás
érdekében
történő
adatkezelés jogszerű célra
irányul, az érintett az
Adatkezelő ügyfele, aki a
személyes
adatok
gyűjtésének időpontjában
és azzal összefüggésben
észszerűen
számíthat
ezen célból adatkezelésre,
hiszen ez a módszer az
autóiparban elterjedt. Az
érintett tiltakozása esetén
az adatkezelő késedelem
nélkül megszünteti az
ilyen célú adatkezelést, így
az nem okoz indokolatlan
mértékű beavatkozást az
érintettek
magánszférájába, nem jár
a
személyes
adatok
védelméhez fűződő jog
sérelmével.

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés (f) pontja,
vagyis az adatkezelő
vagy egy harmadik fél
jogos
érdekeinek
érvényesítése céljából

Tárhelyszolgáltatást
nyújtó
adatfeldolgozó:
Magyarországi
Internet Szolgáltatók
Tanácsa Tudományos
Egyesület
Az ügyviteli szoftvert
üzemeltető
adatfeldolgozó:
Progression
Informatikai Kft.

A
jogos
érdek
megszűnéséig,
de
legfeljebb az érintett
tiltakozásáig.

Az ösztönzőprogramok
adminisztrációja
érdekében
történő
adatkezelés jogszerű célra
irányul, az érintett ügyfél
rendkívüli
korlátozott
körű,
magánéletébe
betekintést nem nyújtó
adatai
kerülnek
felhasználásra. Az érintett
tiltakozása esetén az
adatkezelő
késedelem
nélkül megszünteti az
ilyen célú adatkezelést, így
az nem okoz indokolatlan
mértékű beavatkozást az
érintettek
magánszférájába, nem jár
a
személyes
adatok
védelméhez fűződő jog
sérelmével.

jogos
érdek
GDPR 6. cikk (1) A
de
bekezdés (f) pontja, megszűnéséig,
vagyis
az
adatkezelő
és
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Az
adott
gépjárműmárka
importőre.

Az
adott
gépjárműmárka
importőre.
Tárhelyszolgáltatást
nyújtó
adatfeldolgozó:

Magyarországi
Internet Szolgáltatók
Tanácsa Tudományos
Egyesület

Az ügyviteli szoftvert
üzemeltető
adatfeldolgozó:
Progression
Informatikai Kft.

Az
adott
gépjárműmárka
importőre.

őrzés
adminisztrációja.
Ezen adatkezelés
ellen az érintett
bármikor
tiltakozhat!

kapcsolattartási adatok,
gépjármű
azonosító
adatok, értékesítési és
szolgáltatási szerződési
adatok,
vonatkozó
értékesítési / szolgáltatási
ösztönzőkre és más
árrést érintő programra
vonatkozó adatok

vagy egy harmadik fél
jogos
érdekeinek
érvényesítése céljából

legfeljebb az érintett
tiltakozásáig.

Tárhelyszolgáltatást
nyújtó
adatfeldolgozó:

Magyarországi
Internet Szolgáltatók
Tanácsa Tudományos
Egyesület

A márkaszerviz-auditok
és
a
dokumentumellenőrzés
adminisztrációja
érdekében
történő
adatkezelés jogszerű célra
irányul, az érintett ügyfél
rendkívüli
korlátozott
körű,
magánéletébe
betekintést nem nyújtó
adatai
kerülnek
felhasználásra. Az érintett
tiltakozása esetén az
adatkezelő
késedelem
nélkül megszünteti az
ilyen célú adatkezelést, így
az nem okoz indokolatlan
mértékű beavatkozást az
érintettek
magánszférájába, nem jár
a
személyes
adatok
védelméhez fűződő jog
sérelmével.

Az ügyviteli szoftvert
üzemeltető
adatfeldolgozó:
Progression
Informatikai Kft.

TESZTVEZETÉSSEL, BÉRLETTEL, EGYÉB GÉPJÁRMŰ-HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
Az
adatkezelés
célja, a Gablini
Cégcsoport
szolgáltatásai

Kezelt
személyes
adatok és kategóriái

Tesztvezetési
szolgáltatás
nyújtása, próbaút
bonyolítása,
kapcsolattartás.
(Részletek
a
tesztvezetéssel
kapcsolatos
adatkezelési
tájékoztatóban)

Az
ügyfél
neve,
lakcíme, telefonszáma,
e-mailcíme,
gépjárművezetői
engedély
száma,
felelősségvállaló
nyilatkozat
adattartalma.

Tesztvezetést
közvetlenül követő
ügyfélelégedettségmérés
telefonon
vagy
emailben, illetve
kérdőív
formájában.

Az
ügyfél
telefonszáma,
mailcíme.

Ezen adatkezelés
ellen az érintett
bármikor
tiltakozhat!

neve,
e-

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama (törlésre
előirányzott
határidők)

Személyes adatok
esetleges
továbbításának
címzettjei,
adatfeldolgozók
A
hatóság
GDPR 6. cikk (1) Amennyiben
megkeresésére
bekezdés (b) pontja, gépjárművásárlásra
vagyis jogszerű az nem kerül sor, úgy a jogszabályi
kötelezettség alapján
adatkezelés, ha az tesztvezetéstől
számított 1 (egy) évig. esetleges
szerződés
szabálysértések,
megkötéséhez,
közigazgatási
illetőleg teljesítéséhez
bírságok esetében.
szükséges

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés (f) pontja,
vagyis az adatkezelő
jogos érdeke

Ezen célból csak a
tesztvezetéstől
számított
90
(kilencven) napig, de
legfeljebb az érintett
tiltakozásáig.

Az ügyfél-elégedettség
mérése
érdekében
történő
adatkezelés
jogszerű célra irányul, az
érintett az Adatkezelő
ügyfele, aki a személyes
adatok
gyűjtésének
időpontjában és azzal
összefüggésben
észszerűen
számíthat
arra, hogy az elégedettség
mérésére,
vagyis
a
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Tárhelyszolgáltatást
nyújtó
adatfeldolgozó:

Magyarországi
Internet Szolgáltatók
Tanácsa Tudományos
Egyesület

tesztvezetéssel
kapcsolatos élményeinek
értékelésére sor kerülhet.
Az érintett tiltakozása
esetén az adatkezelő
késedelem
nélkül
megszünteti az ilyen célú
adatkezelést, így az nem
okoz
indokolatlan
mértékű beavatkozást az
érintettek
magánszférájába, nem jár
a
személyes
adatok
védelméhez fűződő jog
sérelmével.

Bérleti
vagy
haszonkölcsönszerződés
kötése
(gépjárműbérlés
és/vagy csereautó
használata),
erre
vonatkozó
ügyféligény
teljesítése,
számviteli törvény
szerinti bizonylat
kiállítása
és
megőrzése,
kapcsolattartás.

Természetes
személy
neve, lakcíme, születési
neve, születési helye és
ideje,
anyja
neve,
telefonszáma,
emailcíme.

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés (b) pontja,
vagyis jogszerű az
adatkezelés, ha az
szerződés
megkötéséhez,
illetőleg
Nem
természetes teljesítéséhez
személy
esetén
a szükséges
képviselő
természetes
személy neve és lakcíme,
telefonszáma,
emailcíme.
Esetleges ügyleti tanúk
neve, lakcíme.
Az
Adatkezelőnél
rendszeresített
alábbi
nyomtatványok
adattartalma:
- bérleti szerződés;
- haszonkölcsönszerződés

Flottakezelési
szolgáltatás
nyújtása érdekében
magánszemély
képviselő
kapcsolati
adatainak kezelése,
kapcsolattartás.
Ezen adatkezelés
ellen az érintett
bármikor
tiltakozhat!

Nem
természetes
személy képviselőjének
neve,
telefonszáma,
emailcíme.

A
szerződés
megszűnését követő
általános elévülési idő
5 (öt) év (Ptk. 6:22. §
(1) bek.).
A Számviteli tv.
alapján a bizonylat
kiállítása
és
megőrzése céljából
kezelt
adatok
tekintetében
az
adatkezelés
időtartama
az
szerződés
megszűnését követő
8
(nyolc)
év
(Számviteli tv. 169. §
(2) bek.).

Tárhelyszolgáltatást
nyújtó
adatfeldolgozó:

Magyarországi
Internet Szolgáltatók
Tanácsa Tudományos
Egyesület

Számviteli
bizonylatok kezelése
és megőrzése az adó
megállapításához való
jog elévüléséig, tehát
az adott bizonylaton
alapuló
bevallás
évének
végétől
számított 5 (öt) évig
(Art. 47. § (1) bek.,
164. § (1) bek.)
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés (f) pontja,
vagyis az adatkezelő
jogos érdeke
Az adatkezelés jogszerű
célra
irányul,
az
adatkezelő
jogos
érdekének tekinthető.
Jóllehet
személyes
adatok kezeléséről van
szó,
nem
jelent
beavatkozást
az
érintettek
magánszférájába.
Azáltal, hogy az érintett
tiltakozása esetén az
adatkezelő késedelem
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A
szerződéses
kapcsolat,
illetve
folyamatos
együttműködés
esetén
az
együttműködés
befejezéséig.

A tárhelyszolgáltatást
nyújtó
adatfeldolgozó:
Magyarországi
Internet Szolgáltatók
Tanácsa Tudományos
Egyesület

Az ügyviteli szoftvert
üzemeltető
adatfeldolgozó:
Progression
Informatikai Kft.

nélkül törli a partner cég
kapcsolattartójának
adatait,
illetőleg
megszünteti a saját
kapcsolattartója
adatainak ilyen célú
kezelését, nem jár a
személyes
adatok
védelméhez fűződő jog
sérelmével.

MARKETINGCÉLÚ ADATKEZELÉSEK
Az adatkezelés célja, Kezelt
személyes Adatkezelés
a Gablini Cégcsoport adatok és kategóriái
jogalapja
szolgáltatásai

Adatkezelés
időtartama (törlésre
előirányzott
határidők)

Marketing
célú
adatkezelés (például
reklám,
hírlevél,
személyre szabott
üzenetek és ajánlat
megtétele/küldése
stb.)
(Részletek
a
marketingcélú
megkeresésekkel
kapcsolatos
adatkezelési
tájékoztatóban)

A
hozzájárulás
visszavonásáig, de
legfeljebb az utolsó
kapcsolatfelvétel
napját követő 3
(három) évig.

Természetes
személy GDPR. 6. Cikk (1)
neve,
bekezdés (a) pontja,
telefonszáma, emailcíme. vagyis az Érintett
postacíme.
önkéntes
hozzájárulása
Az Adatkezelő egyes
importőrök
saját
rendszerét
is
alkalmazza
az
importőr kérésére.

Személyes adatok
esetleges
továbbításának
címzettjei,
adatfeldolgozók
Hírlevélküldést
bonyolító
adatfeldolgozó:
Sendinblue
(https://www.sendin
blue.com/; adatkezelési
tájékoztatója:

https://www.sendin
blue.com/gdpr/)
A
honlapot
üzemeltető
adatfeldolgozó:
JUIZZ
Számítástechnikai
Kereskedelmi
és
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

A tárhelyszolgáltatást
nyújtó
adatfeldolgozó:
Magyarországi
Internet Szolgáltatók
Tanácsa Tudományos
Egyesület
A KIA márka esetében
a KIA Hungary Kft. az
általa
üzemeltetett
MySales
rendszerre
tekintettel.

Honlapon
tett
hozzászólás, feltett
kérdés
megválaszolása,
chatrobot
működése,
kapcsolattartás.

Természetes
személy
neve,
email
címe,
telefonszáma.

GDPR 6. Cikk (1)
bekezdés (a) pont,
vagyis az érintett
önkéntes
hozzájárulása
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A
hozzájárulás
visszavonásáig.
A
chatrobottal
kapcsolatos adatvédelmi
rendelkezések ezen a
linken érhetőek el:
https://www.tawk.to/le
gal/

Tárhelyszolgáltatást
nyújtó
adatfeldolgozó:

Magyarországi
Internet Szolgáltatók
Tanácsa Tudományos
Egyesület

tawk.to UK LTD a
chatrobotszolgáltatás
tekintetében.
Közösségi oldalon
való jelentlét, az
érintettel
való
kapcsolattartás,
hírek
és
események
megosztása
az
érdeklődőkkel.

Közösségi
oldalon
megjelenő név, emailcím,
fotók, egyéb személyes
adatok, küldött üzenetek
tartalma.

Érintett - a közösségi Az Érintett általi
oldal szabályzatának követés leállításáig,
elfogadásával
- illetve a korábban
elfogadja, hogy a szolgáltatott adatok
közösségi oldal ezen azok kérelemre való
aktivitásáról
törléséig.
információt szolgáltat
Adatkezelő részére, Mivel az érintett által
személyes
és ezen tájékoztatás megadott
adatok a világhálón
birtokában fejti ki kerülnek megjelenítésre,
magatartását. Érintett így ezek végleges törlése
aktív magatartása - az csak az Adatkezelő által
üzenet és értékelés kezelt csatornákon és
tartalma,
mint platformokon közzétett
személyes
adatokra
adattartalom
korlátozódhat.
Az
tekintetében
adatok végleges törlése a
hozzájárulásnak
közösségi
internetes
tekintendő.
felületekről
azonban

Tárhelyszolgáltatást
nyújtó
adatfeldolgozó:
Magyarországi
Internet Szolgáltatók
Tanácsa Tudományos
Egyesület

Facebook
Twitter
Google+

hosszabb idő vehet
igénybe, illetve azok
tekintetében a közösségi
oldal saját adatkezelési
irányelvei irányadóak.
https://www.facebook.c
om/privacy/explanation
http://twitter.com/priv
acy
https://policies.google.c
om/privacy?hl=hu

Az
Adatkezelő
tevékenységét,
szolgáltatását
népszerűsítő
tartalom készítése,
bemutatása, belső
eseményeken
történő közzététele,
továbbá
a
nyilvánossághoz
közvetítése
az
Adatkezelő
által
működtetett
holnapokon, illetve
nyilvános közösségi
médiafelületeken.

Az érintettről készült
felvétel (álló- és/vagy
mozgókép), ha az az
egyént ábrázolja.

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés (a) pontja,
vagyis az érintett
önkéntes hozzájárulása

Az
adott
népszerűsítő/promóci
ós kampány lezárultáig,
de legkésőbb a felvétel
elkészítésének
évét
követő 5. (ötödik) év
december 31. napjáig,
vagy
az
érintett
hozzájárulásának
visszavonásáig
(amelyik
időpont
korábban
bekövetkezik)

A felvétel készítésével
esetlegesen megbízott
külső személy.

A
honlapok
üzemeltetését végző
adatfeldolgozó:
JUIZZ
Számítástechnikai
Kereskedelmi
és
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

A tárhelyszolgáltatást
nyújtó
adatfeldolgozó:

(Részletek az állóés/mozgókép
készítésével
kapcsolatos
adatkezelési
tájékoztatóban)

Magyarországi
Internet Szolgáltatók
Tanácsa Tudományos
Egyesület
Facebook Inc;
Instagram LLC;
Youtube LLC
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Természetes
személy
érintett
részvételének
elfogadása
„promóciós”
nyereményjátékon,
nyeremény átadása
és
ennek
tekintetében
kapcsolattartás.

Természetes
személy
neve,
emailcíme,
telefonszáma,
irányítószáma.

GDPR 6. Cikk (1)
bekezdés (a) pont,
vagyis az Érintett
önkéntes
hozzájárulása

A személyes adatok a
nyeremény átadásától
számított
30
(harminc)
napon
belül törlendőek.

A
honlapot
üzemeltető

adatfeldolgozó:

JUIZZ
Számítástechnikai
Kereskedelmi
és
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

A tárhelyszolgáltatást
nyújtó
adatfeldolgozó:
Magyarországi
Internet Szolgáltatók
Tanácsa Tudományos
Egyesület

OPERATÍV MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
Az
adatkezelés
célja, a Gablini
Cégcsoport
szolgáltatásai

Kezelt
személyes
adatok és kategóriái

Adatkezelés
jogalapja

Nem természetes
személy
ügyfél,
partner
magánszemély k
épviselőjével,
meghatalmazottjáv
al
való
kapcsolattartás.

Nem
természetes
személy képviselőjének
neve,
telefonszáma,
emailcíme.

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés (f) pontja,
vagyis az adatkezelő
jogos érdeke
Az adatkezelés jogszerű
célra
irányul,
az
adatkezelő
jogos
érdekének tekinthető.
Jóllehet
személyes
adatok kezeléséről van
szó,
nem
jelent
beavatkozást
az
érintettek
magánszférájába.
Azáltal, hogy az érintett
tiltakozása esetén az
adatkezelő késedelem
nélkül törli a partnercég
kapcsolattartójának
adatait,
illetőleg
megszünteti a saját
kapcsolattartója
adatainak ilyen célú
kezelését, nem jár a
személyes
adatok
védelméhez fűződő jog
sérelmével.

Ezen adatkezelés
ellen az érintett
bármikor
tiltakozhat!

Adatkezelő és az
érintett közötti, a
fenti
termékértékesítése
n vagy
szolgáltatásnyújtás
on alapuló
jogviszonyok
bármelyikéből

Természetes személy
vevő neve, lakcíme.
Nem
természetes
személy képviselőjének
neve,
emailcíme,
telefonszáma.

GDPR. 6. Cikk (1)
bekezdés (f) pontja,
vagyis az Adatkezelő
jogos érdeke
Az Adatkezelő jogos
érdeke a jogszerűen
megszerzett
követeléseinek
érvényesítése,
azok
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Adatkezelés
időtartama
(törlésre
előirányzott
határidők)
A
szerződéses
kapcsolat,
illetve
folyamatos
együttműködés
esetén
az
együttműködés
befejezéséig.

Személyes adatok
esetleges
továbbításának
címzettjei,
adatfeldolgozók
A tárhelyszolgáltatást
nyújtó
adatfeldolgozó:
Magyarországi
Internet Szolgáltatók
Tanácsa Tudományos
Egyesület
Az ügyviteli szoftvert
üzemeltető
adatfeldolgozó:
Progression
Informatikai Kft.

A
szerződés/jogügylet
megszűnését
vagy
amennyiben
igényérvényesítésre
került az Adatkezelő
által
vagy
vele
szemben az Érintett
kapcsán, akkor az

Könyvelést
végző
adatfeldolgozó.
Jogi
képviseletet
ellátó adatfeldolgozó.
Hatóságok,
bíróságok,
más
harmadik személyek

származó igények
érvényesítése
(kintlévőségek
kezelése,
behajtása,
egyéb
igények
érvényesítése),
jogvitás
helyzet
kezelése

A jogvitával érintett
ügy dokumentumainak
adattartalma.

Ezen adatkezelés
ellen az érintett
bármikor
tiltakozhat!

Panasz elbírálása

Adatkezelő részére a
tevékenységével
összefüggésben
benyújtott
panaszban
megadott
személyes
adatok, de legalább a
panaszt
tevő
magánszemély
- neve,
- lakcíme;
- elektronikus
panaszbejelentés
esetén emailcíme

behajtása, vagy pedig a
vele
szemben
érvényesíteni
kívánt
igénnyel
szemben
érdemi
védekezés
előterjesztése. Ennek
érdekében jogosult az
érintett kötelezettet a
teljesítésre felszólítani,
részére a teljesítéshez
szükséges tájékoztatást
megadni,
vagy
egyébként egyeztetni a
jogvitás
helyzet
rendezése érdekében.
Ehhez szükséges az
Érintettel
történő
kapcsolatfelvétel
és
kapcsolattartás, amihez
az érintettek személyes
adatainak nyilvántartása
szükséges,
tekintettel
arra, hogy azok kezelése
nélkül
a
követeléskezelés nem
érné el a célját.

igényérvényesítés
jogerős
elbírálását
követő
általános
elévülési idő 5 (öt) év)
lejártáig (Ptk. 6:22. §
(1) bek.).

az igényérvényesítés
érdekében.

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés (c) pontja,
vagyis
az
Adatkezelőre
vonatkozó
jogszabályi
kötelezettség
teljesítése

A panaszról felvett
jegyzőkönyv és az
arra adott válasz
másolati példányait a
fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV.
törvény 17/A. § (7)
bekezdése alapján 3
(három) évig kell
megőrizni.

Fogyasztóvédelmi
hatóság, bíróság, más
harmadik személyek
az esetleges jogvita
esetén.

Vezetett
dokumentumok:
- panaszól
felvett
jegyzőkönyv;
- adott válasz
Bejelentések,
üzenetek kezelése,
esetén
megválaszolása,
egyéni
ügyféligények
kielégítése

Adatkezelő részére a
tevékenységével
összefüggésben küldött
ügyfélbejelentések,
egyedi ügyféligényekre
vonatkozó
üzenetek,
kérések során megadott
személyes
adatok
(Érintett neve, címe,
telefonszáma,
emailcíme)

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés (a) pontja,
vagyis az Érintett
önkéntes
hozzájárulása

Bejelentések,
üzenetek elintézését,
megválaszolását
követően
azonnal
törlendő vagy az
adatkezeléshez
történő hozzájárulás
visszavonásáig.

Hangfelvétel
rögzítése
az
ügyféligények
dokumentálhatóság
ának
és

Ügyfél hangja és a
telefonbeszélgetés során
elhangzott
személyes
adatok (tipikusan név,
gépjárműadatok)

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés (a) pontja,
vagyis az Érintett
önkéntes
hozzájárulása

A
hangfelvétel
rögzítésétől számított
1 (egy) évig
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A tárhelyszolgáltatást
nyújtó
adatfeldolgozó:
Magyarországi
Internet Szolgáltatók
Tanácsa Tudományos
Egyesület

A tárhelyszolgáltatást
nyújtó
adatfeldolgozó:
Magyarországi
Internet Szolgáltatók
Tanácsa Tudományos
Egyesület

visszakereshetőség
ének érdekében.

Kamerahasználat;
emberi élet, testi
épség,
valamint
üzleti
titok
és
vagyon védelme
(Részletek
a
kamerahasználati
szabályzatban)
Ezen adatkezelés
ellen az érintett
bármikor
tiltakozhat!

Ha az érintett telefonon
keresztül
kerül
kapcsolatba
az
Adatkezelővel,
annak
bármely
vezetékes
telefonszámán, úgy a
telefonos hívás - az
érintett
hozzájárulása
esetén - rögzítésre kerül.
Ha az érintett nem adja
meg a hozzájárulását a
hangfelvétel
rögzítéséhez, úgy más
fórumon tud kapcsolatba
lépni az Adatkezelővel.

Érintettről
készült
felvétel, képmás és egyéb
személyes adat.

GDPR 6. Cikk (1) A felvétel készítésétől
bekezdés (f) pont, számított
30
vagyis az Adatkezelő (harminc) napig.
és más harmadik
személy jogos érdeke
Az Adatkezelő jogos
érdeke
az
általa
biztonsági
kamerákkal
megfigyelt,
a
nyilvánosság
számára
nyitva álló helyiségekben
tartózkodó természetes
személyek élethez, testi
épséghez és személyi
szabadsághoz, valamint
az Adatkezelő ügyfelei
üzleti titkaihoz, valamint
vagyonuk védelméhez,
továbbá az Adatkezelő
üzleti titkainak, illetve
vagyonának védelméhez
és
zavartalan,
biztonságos
működésének folyamatos
biztosításához
fűződő
érdekeinek védelmének
biztosítása.

8.3.2 MUNKAVÁLLALÓKKAL ÖSSZEFÜGGŐ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
Az Adatkezelő a vele munkaviszonyban álló, vagy ilyen jogviszonyt létesíteni kívánó magánszemélyek
személyes adatait (ideértve a 2 (kettő) darab céges gépjárművet tekintetében található GPS-nyomkövető
által kinyerhető személyes adatokat is) a jelen szabályzat 1. számú mellékletét képező Munkáltatói
Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.
8.3.3 MEGBÍZOTTAKKAL ÖSSZEFÜGGŐ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
Az Adatkezelő a vele megbízási jogviszonyban álló, vagy ilyen jogviszonyt létesíteni kívánó
magánszemélyek személyes adatait a jelen szabályzat 2. számú Mellékletét képező Megbízói Adatkezelési
Szabályzat és Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.
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8.3.4 AZ ADATKEZELŐ HONLAPJAIN FOLYTATOTT ADATKEZELÉS
8.3.4.1 Sütik használata
Az Adatkezelő által fenntartott honlapokon (https://gablini.hu/,
https://nissangablini.hu/,
https://peugeotgablini.hu/,
https://hyundaigablini.hu/,
https://kiagablini.hu/,
https://www.infiniti.hu/,
https://astonmartinbudapest.hu;
https://levcgablini.hu;
https://lotusgablini.hu; https://www.keszletauto.hu/) a továbbiakban együttesen: Honlap) ún.
“sütiket” (cookie-k) használ a Honlap szolgáltatásainak személyre szabása és annak minősége javítása
céljából, az oda látogatók beállításainak és igényeinek megfelelően.
A sütik kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldal látogatásakor kerülnek a számítógépre úgy, hogy a
látogatott weboldalak hozzák őket létre, továbbá mentik le és tárolják. A leggyakrabban használt
böngészők (Chrome, Firefox, stb.) – általában - alapbeállításként elfogadják és engedélyezik a sütik
letöltését és használatát, lehetőség van azonban arra, hogy a böngésző beállításainak módosításával
ezeket visszautasítsa vagy letiltsa a felhasználó, illetve a számítógépen eltárolt sütik is törölhetőek. A
sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
A Honlap alapvetően két kategóriába tartozó sütiket használ, egyik csoportba tartoznak azok,
amelyek addig maradnak a készüléken, amíg a látogató el nem hagyja a Honlapot, azaz nem tárolnak
az Érintetthez fűződő személyes adatot, így nem igénylik az Érintett hozzájárulását. Ezekről az
úgynevezett “munkamenet sütikről” a Honlap első látogatása megkezdésekor adunk tájékoztatást.
Ide tartoznak például a felhasználói beviteli sütik, hitelesítési sütik, felhasználóközpontú biztonsági
sütik, multimédia-lejátszó munkamenet-sütik, terheléskiegyenlítő munkamenet sütik, felhasználói
felület testre szabását segítő sütik.
A másik csoportba tartoznak az ún. állandó sütik, amelyek beépüléséhez a felhasználó hozzájárulása
szükséges, ezekről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az első
látogatás megkezdésekor tájékoztatjuk a Honlapra látogatókat és kérjük a hozzájárulásukat ezen sütik
alkalmazásához. Az állandó sütik hosszabb ideig maradnak az Érintett eszközén, ilyenek például a
közösségi tartalommegosztó nyomon követési sütik, külső hirdetésekkel kapcsolatos sütik, saját
látogatáselemező sütik.
Az állandó sütik elfogadása nem kötelező, azonban ennek hiánya a Honlap működésére hátrányos
kihatással lehet, ebben az esetben a Honlap korlátozottan működik és funkcióiért az Adatkezelő
felelősséget nem vállal.
8.3.4.2 A használt állandó sütik fajtái:
Szükséges sütik
Az állandó sütik azon csoportja ez, amelyek a Honlap opcionális működéséhez szükségesek, lehetővé
téve az felhasználóknak, hogy mozogjon a Honlap különböző funkcióit használja. Például a szükséges
sütikkel a felhasználó böngészője emlékszik a korábbi lépésekre, beírt szövegre amikor az Érintett
visszanavigál egy oldalra a Honlapon belül. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen sütik használatát, annak
hatása lehet a webhelyre és annak teljesítményére.
Kényelmi sütik
Ezen állandó sütik teszik lehetővé, hogy a Honlap emlékezzen a Holnapot látogató által bevitt adatokra,
kiválasztott opciókra (mint például a felhasználónév, nyelv, vagy a régió, ahol tartózkodik az oldal
látogatója), ezáltal személyre szabott élményt nyújtva.
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Az ilyen sütik által gyűjtött információkban lehetnek személyes azonosító adatok, amelyeket a Honlapra
látogató a Honlap útján az Adatkezelővel megosztott, mint pl. felhasználóneve vagy profilképe. Ha a
látogató nem fogadja el ezeket a sütiket, annak hatása lehet a webhely teljesítményére és funkcionalitására
és korlátozhatja hozzáférését a webhely tartalmához.
Marketing- vagy hirdetési célú sütik
Ezen állandó sütik teszik lehetővé a Honlapot meglátogató Érintett részére személy részére további
üzleti ajánlatok nyújtását, az általa nyújtott adatok marketing- és üzleti célú további felhasználását (pl.
Google Adwords, Google Remaketing, stb.).
8.3.4.3 A Honlap által mindenkor használt állandó sütik pontos nevét és rövid leírása a Honlapon elérhető.
8.3.5 AZ ADATKEZELŐ KÖZÖSSÉGI OLDALAIN FOLYTATOTT ADATKEZELÉS
8.3.5.1 Facebook / Google+ /Twitter - Közösségi beépülő modulok: Adatkezelő Honlapja közösségi
hálók beépülő moduljait (Social plug-ins / „beépülő modulok”), különösen a Facebook „Megosztás”
vagy „Megosztás az ismerősökkel” gombját használja.
A Facebook honlapját, a https://www.facebook.com/ weboldalt a Facebook Inc. (1601 S. California
Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) üzemelteti, melyért a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7
Hanover Quay, Dublin 2, Írország) a felelős Európában. A beépülő modulok általában Facebook
logóval vannak megjelölve. A Facebook mellett a honlap a „Google+” (szolgáltató: Google Inc.,
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), beépülő moduljait is használja.
Amennyiben az érintett a megfelelő gombra kattint (pl.: „Továbbítás”, „Megosztás” vagy „Megosztás
ismerősökkel”), az érintett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a böngészője kapcsolatot teremt az adott
közösségi háló szervereivel, és továbbítja a használati adatokat a közösségi háló megfelelő
üzemeltetőjéhez, és fordítva.
A Twitter szolgáltatást a Twitter Inc. cég, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA,
nyújtja. A Twitter alkalmazás és a „re-tweet” funkció használatakor az érintett által használt online
szolgáltatások összekapcsolásra kerülnek a Twitter fiókkal, és erről a többi felhasználó is tájékoztatást
kap. Ezzel egyidejűleg adatok kerülnek továbbításra a Twitter alkalmazásba. Az Adatkezelőnek nincs
tudomása a továbbított adatok tartalmáról és a Twitter általi felhasználásukról. A további információk a
Twitter adatvédelmi irányelveinél találhatóak: http://twitter.com/privacy.
Adatkezelőnek nincsen ráhatása arra, hogy a közösségi hálók ezt követően milyen jellegű és terjedelmű
adatokat gyűjtenek és maga kizárólag a Honlap által használt fenti és beépülő modul által mindenkor
esetlegesen gyűjtött és kezelt adatokat ad át a közösségi oldal részére, amennyiben ehhez az Érintett a
fentiek szerinti kifejezett hozzájárulását adja, vagy a modult használja.
A közösségi háló szolgáltatók – mindenkori gyakorlatuk és szabályzatuk szerint – felhasználói profilként
tárolják az érintettről gyűjtött adatokat és azokat reklámozás, piackutatás és/vagy a honlap
keresletorientált tervezése céljából használják. Az ilyen értékelés különösen a keresletnek megfelelő
reklámtevékenység kialakítása érdekében történik (a nem bejelentkezett felhasználóknak is), valamint
azért, hogy a közösségi háló más felhasználóit tájékoztassa az érintettnek a Honlapon folytatott
tevékenységeiről. Érintett jogosult tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, amely esetben
e jog gyakorlása érdekében fel kell vennie a kapcsolatot az adott beépülő modul szolgáltatójával, vagy le
kell tiltania a Honlap ezen cookie-ját.
Fontos, hogy a böngészéssel kapcsolatban fentiek szerint gyűjtött adatok – az erre vonatkozó cookie
engedélyezése esetén – arra tekintet nélkül kerülnek továbbításra, hogy van-e az érintettnek fiókja a
beépülő modul szolgáltatójánál és be van-e oda jelentkezve.
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A Facebook és a Google, illetve a Twitter általi adatgyűjtés céljával és terjedelmével, valamint a Facebook
és a Google, illetve a Twitter általi adatkezeléssel kapcsolatos további információkat a Facebook és a
Google, illetve a Twitter mindenkori adatvédelmi szabályzataiban talál, amelyben további információkat
találhat az érintett a jogairól, valamint az adatainak védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
http://twitter.com/privacy
8.3.6 ELEKTROMOS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSA
Az Adatkezelő a működési területén elektromos megfigyelőrendszert alkalmaz, amely során a
munkavállalóiról, megbízottairól és a területére belépő magánszemélyekről személyes adatokat kezel,
amelyet a jelen szabályzat 3. számú mellékletét képező Kamerahasználati Szabályzat és Tájékoztatóban
foglaltak szerint kezel.
8.4

Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
Az Adatkezelő és képviselője a felelősségében tartozó adatkezelési tevékenységekről adatkezelési
nyilvántartást a GDPR 30. cikk rendelkezéseire tekintettel vezet.

8.5

Érdekmérlegelési teszt
Amennyiben Adatkezelő az adatkezelés jogalapjaként a jogos érdeket (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f)
pontja) jelölte meg, abban az esetben az Adatkezelőnek az adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési tesztet kell készítenie. Az érdek-mérlegelési teszt elkészítése során vizsgálni kell, hogy mi az
Adatkezelő adatkezelési célja és az adatkezelést mely jogos érdeke indokolja. Az Adatkezelőnek igazolnia
kell, hogy az Érintettel olyan kapcsolatban áll, hogy az Érintettnek észszerűen számíthat arra, hogy a
megjelölt adatkezelésre az Adatkezelő által meghatározott célból sor kerülhet. (Például: ügyfélelégedettség mérése, követeléskezelés) Az Adatkezelőnek a jogos érdeken alapuló adatkezelése
megkezdése előtt az Érintetteket tájékoztatnia kell az érdekmérlegelés eredményéről. Továbbá arról,
hogy az ilyen jogalapú adatkezelés ellen bármikor tiltakozhatnak.

8.6

Adatvédelmi hatásvizsgálat
A tervezett adatkezelési műveletek személyes adatok védelmére vonatkozó hatása tekintetében az
Adatkezelő az adatkezelés megkezdését megelőzően hatásvizsgálatot folytat le, amennyiben a tervezett
adatkezelés – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa, figyelemmel annak jellegére, hatókörére,
körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve. Ha az elvégzett kockázatbecslés alapján a tervezett adatkezelés valószínűsíthetően
az Érintetteket megillető, valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásolja, az Adatkezelő –
a kötelező adatkezelés eseteit kivéve – az adatkezelés megkezdését megelőzően írásban elemzést készít
arról, hogy a tervezett adatkezelés az érintetteket megillető alapvető jogok érvényesülésére milyen
várható hatásokat fog gyakorolni, amelynek tartalmaznia kell továbbá a kockázatok kezelése céljából
tervezett, valamint a személyes adatokhoz fűződő jog érvényesülésének biztosítására irányuló, az
adatkezelő által alkalmazott intézkedéseket.

8.7

Adatok megőrzése és törlése

8.6.1 Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait csak a lehető legrövidebb ideig tárolhatja. Ennek az
időtartamnak a meghatározásánál figyelembe kell venni az adatkezelés okát, valamint az Adatkezelőre
irányadó, az adatok meghatározott ideig történő megőrzésére irányuló jogszabályi előírásokat (pl. az
munkavállalók személyes adatainak meghatározott ideig történő megőrzését előíró munkaügyi, adóügyi
vagy egyéb jogszabályokat).
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8.6.2 Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:
- annak kezelése jogellenes;
- az Érintett azt a jelen szabályzat 7.3.1 pontjával összhangban kéri és a 7.3.2. pontban meghatározott
esetek egyike sem áll fenn;
- az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést
jogszabály nem zárja ki;
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
- azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;
- az adat törlését jogszabály elrendeli.
8.6.3 Az Adatkezelő a létre nem jött szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos banktitkot képező személyes
adatokat addig kezelheti, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény
érvényesíthető, ezt követően azokat köteles törölni. a létre nem jött szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos
banktitkot képező ügyféladatokat, személyes adatokat addig kezelheti, ameddig a szerződés létrejöttének
meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. Az igényérvényesítés szempontjából - törvény eltérő
rendelkezése hiányában - a Ptk.-ban meghatározott általános elévülési idő az irányadó.
8.6.4 Törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály
azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti. Az Adatkezelő
fenntartja a jogot, hogy a törölt adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon nyilvántartsa.
9.

ADATTOVÁBBÍTÁS

9.1

Az Adatkezelő szervezetén belüli adattovábbítás általános szabályai

9.1.1 Az Adatkezelő szervezetén belül az Érintettek személyes adatait kizárólag a célhoz kötöttség elvével
összhangban továbbíthatók és csak megfelelő cél esetén biztosítható ilyen adatokhoz hozzáférés. Az
Adatkezelő GABLINI Cégcsoport üzleti-szervezeti egysége között ügyféladatok átadására-átvételére sor
kerülhet.
9.1.2 Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait közvetlen üzletszerzésre, direkt marketing vagy
tájékoztatási célra, így különösen saját üzletszerzési céljaira kizárólag az Érintett kifejezett és előzetes
hozzájárulásával használhatja fel.
9.1.3 Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységéért a cégcsoporton belül gazdasági társaság ügyvezetője az
egyszemélyi felelős.
9.1.4 Az Adatkezelőnél folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el az alábbi
személyek a beosztás után részletezett tevékenységi körben.
• Ügyvezető:
Az ügyvezető felel a természetes személy ügyfelek, egyéb érintettek, munkavállalók, megbízottak
személyes adatainak kezeléséért és a törvényben meghatározottak szerinti adattovábbításért.
• Munkavállalók:
A munkaköri leírásukban meghatározott felosztás szerint felelősek a természetes személy ügyfelek,
egyéb érintettek személyes adatainak kezeléséért, kizárólag a munkájuk elvégzéséhez feltétlenül
szükséges mértékben és ideig.
9.2
9.2.1

Adatátadás az Importőrnek, illetve Gyártónak
Amennyiben az ügyfél a Gablini Cégcsoport által forgalmazott új személygépjárművet vásárol, vagy
ilyen gépjárműbe alkatrészt vásárol, vagy egyébként szervizeltet, gyári garanciát érvényesít stb., úgy a
feltétlenül szükséges személyes adatok átadásra kerülnek a márka szerinti Importőr, illetve szükség
szerint a Gyártó részére. Ebben az esetben az Importőr és a Gyártó is az érintett személyes adatainak
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kezelőjévé válik. (Ld. részletesebben a jelen szabályzat 8.3.1.3 pontban lévő táblázatot.)
9.2.2

Kifejezetten a fentiek szerinti adatátadás történik a Progression-rendszerbe felvitt egyes adatok
vonatkozásában a Citroen és a Peugeot márka esetében.

9.2.3

Kifejezetten a fentiek szerinti adatátadás történik a MySales rendszerbe felvitt adatok vonatkozásában,
a KIA márka esetében, azzal, hogy a Kia Hungary Kft. a MySales-rendszerbe felvitt adatokat
adatfeldolgozóként kezeli, egyébként pedig csak akkor használja fel az ügyféladatokat, ha ehhez az
ügyfél a MySales-rendszeren keresztül kifejezetten hozzájárult.

9.2.4
9.3

Az Importőrök, illetve Gyártók által közzétett vonatkozó adatkezelési tájékoztatói:
Nissan - https://www.nissan.hu/jogi/adatvedelem.html
Peugeot - https://www.peugeot.hu/adatkezelesi.html
Hyundai - https://www.hyundai.hu/adatvedelem
Kia - https://www.kia.com/hu/adatvedelmi-kozpont/
Aston Martin - https://www.astonmartin.com/en/legal/privacy
Levc - https://hu.levc.com/hu-HU/privacy/
Lotus - https://www.lotuscars.com/content/media/confidentiality-policy.pdf
Infiniti - https://www.infiniti.com/europe/hu-hu/gdpr.html
Citroen - https://www.citroen.hu/adatkezelesi.html

A fentieken túlmenően az Adatkezelőn kívüli, harmadik személy részére történő adattovábbítás
általános szabályai

9.3.1 Személyes adatot továbbítani harmadik személy részére csak jogszabályi felhatalmazás alapján vagy az
Érintett előzetes hozzájárulásával lehet.
9.3.2 Az adattovábbítást megelőzően az Adatkezelő kötelessége megvizsgálni, hogy annak törvényi feltételei
fennállnak-e, illetve a továbbítást követően az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra
megvalósulnak-e.
9.3.3 Ugyanazon adatkezelők számára történő, azonos Érintettre vonatkozó és azonos célú adattovábbítás
előtt az adattovábbítás jogszerűségének vizsgálata elvégzendő. Az ezt követő adattovábbítások során
külön vizsgálatot lefolytatni nem kell.
9.3.4 Az elektromos autóvásárlás állami támogatás iránti – az Innovációs és Technológiai Minisztérium által
meghirdetett – pályázaton (kódszáma: GZR-D-Ö-2018) történő részvétel esetén a IFKA Iparfejlesztési
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére továbbíthatóak az Érintett személyes
adatai
Az adatok címzettje: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: elektromos autóvásárlás állami támogatásának elbírálása
székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 100.
cégjegyzékszám: 01-09-980439
weboldal: https://ifka.hu/
E-mail: info@ifka.hu
Adatfeldolgozás technológiája: számítógépes program
9.3.5 A nagycsaládosok autóvásárlásának támogatásával összefüggésben a Magyar Államkincstár részére
továbbíthatóak az Érintett személyes adatai
Az adatok címzettje: Magyar Államkincstár
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: nagycsaládosok autóvásárlása állami támogatásának
elbírálása
székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
cégjegyzékszám: 01-09-980439
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weboldal: http://www.allamkincstar.gov.hu/
E-mail: info@allamkincstar.gov.hu
Adatfeldolgozás technológiája: számítógépes program
9.3.6 A gépjárművel műszaki vizsgáztatásával összefüggésben az Innovációs és Technológiai Minisztérium
részére továbbítandóak az Érintett személyes adatai.
Az adatok címzettje: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Adatkezeléssel összefüggő tevékenység: műszaki vizsgáztatás
székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
weboldal: https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/
Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.
Telefonszám: +36 (1) 795-1700
Telefax: +36 (1) 795-0697
Adatfeldolgozás technológiája: számítógépes program (KÖKIR)
A KÖKIR-rendszer használatával, a műszaki vizsgáztatással összefüggő személyes adatok kezelésével
kapcsolatos részletszabályokat a jelen szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza.
9.3.7 Biztosításkötés céljából az Adatkezelő mint biztosításiközvetítő – adatfeldolgozó – közvetíteni tudja az
Érintetteket – az Érintettek által előzetesen kiválasztott – szerződött biztosító partnereihez, amely során
az Érintettek hozzájárulásával adatokat továbbít a következő partnereknek.
Az adatok címzettje tehát:
Az adatok címzettje: CLB Független Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: biztosítási szolgáltatás nyújtása
székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 21.
cégjegyzékszám: 01-09-262898
weboldal: https://www.clb.hu/
E-mail: info@clb.hu
Adatfeldolgozás technológiája: számítógépes program
Az adatok további címzettjei pedig a biztosítótársaságok.
9.3.8 Lízing vagy hitel igénylés céljából az Adatkezelő mint hitelközvetítő – adatfeldolgozó – közvetíteni tudja
az Érintetteket – az Érintett által előzetesen kiválasztott – szerződött banki partnereihez, amely során
az Érintettek hozzájárulásával adatokat továbbít a következő partnereknek:
Az adatok címzettje: Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: lízing vagy hitel szolgáltatás nyújtása
székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 8.
cégjegyzékszám: 01-10-041465
weboldal: https://www.merkantil.hu/hu/fooldal
E-mail: informacio@mail.merkantil.hu
Adatfeldolgozás technológiája: számítógépes program
Az adatok címzettje: Retail Prod Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: lízing vagy hitel szolgáltatás nyújtása
székhely: 1134 Budapest, Lőportár utca 24.
cégjegyzékszám: 01-10-048083
weboldal: http://www.euroleasing.hu/
E-mail: info@euroleasing.hu
Adatfeldolgozás technológiája: számítógépes program
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Az

adatok

címzettje:

MKB-Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: lízing vagy hitel szolgáltatás nyújtása
székhely: 1134 Budapest, Lőportár utca 24.
cégjegyzékszám: 01-10-043384
weboldal: http://www.euroleasing.hu/
E-mail: info@euroleasing.hu
Adatfeldolgozás technológiája: számítógépes program
Az adatok címzettje: UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: lízing vagy hitel szolgáltatás nyújtása
székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
cégjegyzékszám: 01-10-043137
weboldal: https://www.unicreditleasing.hu/
E-mail: info@unicreditleasing.hu
Adatfeldolgozás technológiája: számítógépes program
Az adatok címzettje: BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: lízing vagy hitel szolgáltatás nyújtása
székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.
cégjegyzékszám: 01-10-041037
weboldal: https://www.budapestbank.hu/
E-mail: info@budapestbank.hu
Adatfeldolgozás technológiája: számítógépes program
Az adatok címzettje: CIB Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: lízing vagy hitel szolgáltatás nyújtása
székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.
cégjegyzékszám: 01-10-044131
weboldal: https://net.cib.hu/lizing_csoport/index
E-mail: cib@cib.hu
Adatfeldolgozás technológiája: számítógépes program
Az adatok címzettje: K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: lízing vagy hitel szolgáltatás nyújtása
székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
cégjegyzékszám: 01-10-041043
weboldal: https://kh.hu/bank
Adatfeldolgozás technológiája: számítógépes program
Az adatok címzettje: Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: lízing vagy hitel szolgáltatás nyújtása
székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
cégjegyzékszám: 01-10-041054
weboldal: https://www.erstebank.hu/hu/ebh-nyito
Adatfeldolgozás technológiája: számítógépes program
Az adatok címzettje: Ober Lízing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: lízing vagy hitel szolgáltatás nyújtása
székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3.
cégjegyzékszám: 01-09-861604
weboldal: https://www.oberbank.hu/ober-lizing
Adatfeldolgozás technológiája: számítógépes program
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Az adatok címzettje: Porsche Lízing és Szolgáltató Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: lízingszolgáltatás nyújtása
székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 27.
cégjegyzékszám: 01-09-267673
weboldal: https://www.porschefinance.hu/
Adatfeldolgozás technológiája: számítógépes program
9.4

Továbbítás külföldre vagy harmadik országba
Az adattovábbítást megelőzően az Adatkezelő kötelessége megvizsgálni, hogy annak törvényi feltételei
fennállnak-e, illetve, hogy a továbbítást követően az adatkezelés feltételei minden egyes, a továbbítással
érintett személyes adatra megvalósulnak-e.
Az Adatkezelő a GDPR 13. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján rögzíti, hogy a jelen szabályzat
hatálybalépésének időpontjában harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbít általa
kezelt adatot a magyarországi vagy európai importőrrel nem rendelkező gépjárműmárkák esetében.
A KIA márka esetében a külföldre történő adattovábbítást az Importőr (Kia Hungary Kft.) végzi:
Az Importőr ezzel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója szerint: A személyes adatok címzettjei
(adatfeldolgozók), illetve az általuk bevont további adatfeldolgozók közül egyesek Magyarországon és
az EU-n kívüli országokban, pl. a Koreai Köztársaságban, Indiában találhatók vagy működhetnek, ahol
az adatvédelmi törvények más szintű védelmet nyújtanak az Ön országában lévő igazságszolgáltatáshoz
képest és amelyekre nem vonatkozik az Európai Bizottság megfelelőségi határozata. Az ilyen
címzetteknek történő adatátvitel tekintetében az Importőr megfelelő garanciákat nyújt a címzettekkel
való adatátviteli megállapodások megkötésével az általános szerződéses feltételek (2010/87/EU és/vagy
a 2004/915/EK) alapján, vagy más intézkedések meghozatalával a megfelelő szintű adatvédelem
érdekében. A megfelelő intézkedés egy példánya az Importőr adatvédelmi tisztviselőjénél érhető el.
Egyéb márkák esetében a külföldre történő adattovábbítása az Importőrök, illetve Gyártók által
közzétett adatkezelési tájékoztató szerint történhet:
- Nissan - https://www.nissan.hu/jogi/adatvedelem.html
- Peugeot - https://www.peugeot.hu/adatkezelesi.html
- Hyundai - https://www.hyundai.hu/adatvedelem
- Kia - https://www.kia.com/hu/adatvedelmi-kozpont/
- Aston Martin - https://www.astonmartin.com/en/legal/privacy
- Levc - https://hu.levc.com/hu-HU/privacy/
- Lotus - https://www.lotuscars.com/content/media/confidentiality-policy.pdf
- Infiniti - https://www.infiniti.com/europe/hu-hu/gdpr.html
- Citroen - https://www.citroen.hu/adatkezelesi.html

9.5

Adatszolgáltatások hatósági megkeresés alapján
Hivatalos szervektől (különösen, de nem kizárólag bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési
hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg
jogszabály felhatalmazása alapján más szervek) beérkező adatkérés alapján – az abban megjelölt módon
és tartalommal – tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre
bocsátására akkor kerül sor az Adatkezelő részéről, amennyiben a kérelmező hatóság adatkérése az
Adatkezelő legjobb tudomása szerint valószínűsíthetően jogszerű. Az Adatkezelő személyes adatok
hivatalos szervek részére történő átadásának esetleges jogszerűtlenségével kapcsolatos ezen felüli
felelősségét kizárja.

9.6

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az Érintett hozzájárulása nélkül átadhatóak:
az Adatkezelő és az Érintett közötti esetleg jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult
szervek (békéltető testület, felügyeleti hatóság stb.) részére;
(ii) ha az Érintett elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, az Érintett vagy
(i)
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(iii)
(iv)

(v)
(vi)
(vii)

más személy létfontosságú érdekeinek védelme, vagy a személyek életét, testi épségét vagy javait
fenyegető veszély elhárítása vagy megelőzése érdekében, az adatok megismerésére külön
törvényben felhatalmazott szerv kérelme alapján a felhatalmazott szerv részére;
az Adatkezelő jogainak érvényesítése érdekében esetenként közreműködő jogi képviselők
(ügyvédi irodák) részére;
az Adatkezelő az Érintettel vagy az általa képviselt/tulajdonolt vállalattal szembeni követelése
harmadik személyek részére történő (tovább)engedményezése esetén az érintett
követelésekre, valamint a követelések kötelezettjeire vonatkozó adatokat az engedményes, illetve a
követelésre ajánlatot tevő személy részére;
az Adatkezelő az Érintettel vagy az általa képviselt/tulajdonolt vállalattal szembeni követelése
érvényesítése érdekében azon további igazgatási szerv, hatóság, bíróság, végrehajtó részére, aki
(amely) a követelésbehajtáshoz szükséges bármely jogi eljárást lefolytatja;
azon további hatósági szerveknek, amely részére az adatszolgáltatást a mindenkor hatályos
jogszabályok előírják, az ilyen jogszabályban előírt módon és terjedelemben;
azon további személyeknek vagy szervezeteknek, akik az Adatkezelő megbízása alapján az Érintett
és az Adatkezelő közötti szerződéses jogviszony előkészítésében vagy teljesítésében
adatfeldolgozóként egyéb módon részt vesznek.

10. ADATFELDOLGOZÓK
10.1

Az Adatfeldolgozókra vonatkozó általános szabályok
Az Adatkezelő működése során, az Érintettek részére nyújtandó szolgáltatások biztosítása céljából
adatfeldolgozót vehet igénybe, akinek az Érintett személyes adatainak részét vagy egészét továbbítja.
Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót igénybe vehet. Az igénybe vett további adatfeldolgozóról
az Adatkezelőt az Adatfeldolgozó tájékoztatni köteles.
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy adatfeldolgozásra azon személyek köre jogosult,
amelyek feladatellátásához a személyes adatok megismerése elengedhetetlen.
Az Adatkezelő az adatfeldolgozókkal minden esetben szerződést köt, amelyben meghatározza, hogy
az adatfeldolgozók mely feltételek mellett végezhetnek adatkezelést az Adatkezelő utasítása alapján. A
főbb feltételek a következők: az adatfeldolgozó eleget tesz a GDPR rendelkezéseinek; a személyes
adatok feldolgozásával kapcsolatos részletes, pontos, naprakész nyilvántartás vezet; megfelelő
technikai, műszaki és szervezeti intézkedéseket alkalmaz a személyes adatok bármely illetéktelen vagy
jogellenes feldolgozásából, elvesztéséből, megsemmisüléséből, sérüléséből, megváltoztatásából vagy
nyilvánosságra kerüléséből származó esetleges károk megelőzése érdekében.
Az adatfeldolgozó személyében bekövetkezett változással az Adatkezelő minden esetben frissíti jelen
tájékoztatót. Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót igénybe vehet. Az igénybe vett további
adatfeldolgozóról az Adatkezelőt az adatfeldolgozó tájékoztatni köteles, ezt követően az Adatkezelő a
további adatfeldolgozó személyét jelen Tájékoztatóban köteles feltüntetni.

10.2 Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók
10.2.1 Gépjárműértékesítéssel és szervizeléssel összefüggésben igénybe vett Adatfeldolgozók
Adatfeldolgozó: Progression Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: gépjármű értékesítés és javítás folyamatait támogató rendszer
Székhely: 1147 Budapest, Lőcsei utca 86.
Cégjegyzékszám: 01-09-672259
E-mail: info@progression.hu
Telefonszám: +36-1-799-7930
Adatfeldolgozás technológiája: Informatikai rendszer.
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10.2.2. Honlapok kezelésével összefüggésben igénybe vett Adatfeldolgozó
Adatfeldolgozó: JUIZZ Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: honlap elérhetővé tétele, megfelelő működtetése, ajánlatadó
program üzemeltetés
Székhely: 2317 Szigetcsép, Malom utca 4.
Cégjegyzékszám: 13-09-104406
E-mail: info@juizz.com
Adatfeldolgozás technológiája: Informatikai rendszer.
Az adatfeldolgozó: Tóth Péter e.v.
Székhely: 8230 Balatonfüred, Ferencsik utca 19.
E-mail: info@webforexperts.com
weboldal: www.webforexperts.com
Adatfeldolgozás technológiája: Informatikai rendszer.
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi.
10.2.3 Tárhelyszolgáltatással összefüggésben igénybe vett Adatfeldolgozó
Adatfeldolgozó: Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhely szolgáltatás nyújtása
Székhely: 1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22.
Nyilvántartási száma: 01-02-0007581
E-mail: bix@iszt.hu
Adatfeldolgozás technológiája: Informatikai rendszer
10.2.4 Hírlevélküldő tevékenységgel összefüggésben igénybe vett Adatfeldolgozó
Adatfeldolgozó: SENDINBLUE
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: hírlevélküldés
Székhely: 7 rue de Madrid, 75008 Paris, France
weboldal: https://www.sendinblue.com/
Adatfeldolgozás technológiája: Informatikai rendszer
10.2.5 Gépjármű forgalomba helyezésével összefüggésben igénybe vett Adatfeldolgozó
Adatfeldolgozó: Yedi Company Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: gépjármű forgalomba helyezése, használt gépjármű átíratása
Székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 57. 3. em. 17.
Cégjegyzékszáma: 01-06-788191
E-mail: erika.dancs@gmail.com
Adatfeldolgozás technológiája: Informatikai rendszer
Adatfeldolgozó: Tőzsér Művek (Tőzsér Gábor) e.v.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: gépjármű forgalomba helyezése, használt gépjármű átíratása
Székhely: 1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos utca 1.
Nyilvántartási szám: 51631888
weboldal: https://tozser-muvek.business.site
Adatfeldolgozás technológiája: Informatikai rendszer
Adatfeldolgozó: Simply and Solely Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: gépjármű forgalomba helyezése, használt gépjármű átíratása
Székhely: 1204 Budapest, Ábrahám Géza utca 144.
Nyilvántartási szám: 01 09 898462
Adatfeldolgozás technológiája: Informatikai rendszer
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Adatfeldolgozó: Bányai Richárd József e.v.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: gépjármű forgalomba helyezése, használt gépjármű átíratása
Székhely: 2040 Budaörs, Merengő utca 55.
Nyilvántartási szám: 53264037
Adatfeldolgozás technológiája: Informatikai rendszer
Adatfeldolgozó: Tamás Attila János e.v.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: gépjármű forgalomba helyezése, használt gépjármű átíratása
Székhely: 2100 Gödöllő, Erdőszél utca 6.
Nyilvántartási szám: 52038219
Adatfeldolgozás technológiája: Informatikai rendszer
10.2.6 Eredetvizsgálattal összefüggésben igénybe vett Adatfeldolgozó
Adatfeldolgozó: Tarcsa Krisztián Sándor egyéni vállalkozó
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: gépjármű eredetvizsgálatának elvégzése
Székhely: 1151 Budapest, Sín utca 20.
Nyilvántartási száma: 50865196
E-mail: eredetvizsgabudapest@gmail.com
Adatfeldolgozás technológiája: papíralapú
Adatfeldolgozó: Benkő és Tsa Gépjárműtechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: gépjármű eredetvizsgálatának elvégzése
Székhely: 1141 Budapest, Fogarasi út 189.
Cégjegyzékszáma: 01 09 368148
E-mail: https://www.kipufogo.hu/
Adatfeldolgozás technológiája: papíralapú
Adatfeldolgozó: La-Zso Autó Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: gépjármű eredetvizsgálatának elvégzése
Székhely: 1204 Budapest, Lázár utca 153.
Cégjegyzékszáma: 01 09 350240
Adatfeldolgozás technológiája: papíralapú
Adatfeldolgozó: Car Solutions Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: gépjármű eredetvizsgálatának elvégzése
Székhely: 1 112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.
Cégjegyzékszáma: 01 09 306921
Adatfeldolgozás technológiája: papíralapú
10.2.7 A MySales-rendszert üzemeltető adatfeldolgozó:
Adatfeldolgozó: KIA Hungary Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: MySales ajánlatadó program üzemeltetése
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
Cégjegyzékszám: 01-09-714708
Weblap: https://www.kia.com/hu/hu/
Adatfeldolgozás technológiája: számítógépes program
10.2.8 Jogi és peres eljárással összefüggésben igénybe vett Adatfeldolgozó
Adatfeldolgozó: Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: jogi és peres eljárások során jogi képviselet ellátása.
Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I. emelet 2.
Adószám: 18192366-2-41
weboldal: https://bvpartners.hu/
Adatfeldolgozás technológiája: Papír alapú és informatikai rendszer.
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Adatfeldolgozó: Soós-Szarka-Vörös Ügyvédi Társulás
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: jogi és peres eljárások során jogi képviselet ellátása.
Székhely: 1055 Budapest, Markó utca 7. 6/6.
weboldal: https://www.sszv.hu/
Adatfeldolgozás technológiája: Papír alapú és informatikai rendszer.
10.3

A munkavállalók adataival összefüggésben igénybe vett Adatfeldolgozókat a jelen szabályzat 1. számú
mellékletét képező Munkáltatói Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató rögzíti.

10.4

A megbízottak adataival összefüggésben igénybe vett Adatfeldolgozókat a jelen szabályzat 2. számú
mellékletét képező Megbízói Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató rögzíti.

10.5

Az elektromos megfigyelőrendszer adataival összefüggésbe igénybe vett Adatfeldolgozók a jelen
szabályzat 3. számú mellékletét képező Kamerahasználati Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató
rögzíti.

11.

ADATVÉDELMI INCIDENS
Adatvédelmi incidens alatt a GDPR értelmében a biztonság olyan sérülését értjük, amely a
továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Az Adatkezelő adatvédelmi incidenst észlelő kollegája, adatfeldolgozója vagy egyéb közreműködője az
Adatkezelőnek késedelem nélkül köteles bejelenteni az Adatkezelő képviselőjének, aki haladéktalanul
kivizsgálja, és javaslatot tesz a szükséges intézkedések vonatkozásában, valamint biztosítja és ellenőrzi
az alább intézkedések végrehajtását.

11.1. Adatvédelmi incidens bejelentése
Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb
72 órán belül, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenti az illetékes
felügyeleti hatóságnak (NAIH), kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár
kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik
meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell
- az incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát,
valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
- az Adatkezelő képviselőjének mint kapcsolattartónak a nevét és elérhetőségeit;
- az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
- az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve
adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését
célzó intézkedéseket.
11.2. Az Érintettek tájékoztatása
Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő képviselője indokolatlan késedelem nélkül köteles az
Érintettet az adatvédelmi incidensről tájékoztatni, közölve annak jellegét, az Adatkezelő
kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, a valószínűsíthető következményeket, valamint az
adatvédelmi incidens orvosolására, enyhítésére tett vagy tervezett intézkedéseket, kivéve, ha a GDPR
34. cikkelyének (3) bekezdésében foglalt esetek valamelyike fennáll.
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11.3. Adatvédelmi incidens kivizsgálása, kezelése
Az adatvédelmi incidens elhárítása érdekében megvalósított egyes intézkedésekről az adatok kezelését
vagy feldolgozását végző folyamat felelőse, az adott intézkedések végrehajtását követően
haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül köteles az Adatkezelő képviselőjét
tájékoztatni.
11.4. Speciális eljárásrend a KÖKIR-rendszer használata kapcsán
Az adatvédelmi incidens megelőzése érdekében tett szabályokról, az adatvédelmi incidens kezeléséről.
A műszakivizsga-kérelem során történik a személyes adatok felvétele. Kizárólag csak a KÖKIR
szakrendszer „Kérelem”-ben nevesített adatok felvétele engedélyezett. További személyes adatot
felvenni tilos! A rögzített adatokat csak az ügyintézés körében a jogszabály által szabályozott módon
lehet felhasználni.
A leggyakoribb incidensek lehetnek például: személyes adatok nem biztonságos tárolása, (pl: iratok más
személy által is betekintést eredményező tárolása) adatok nem biztonságos továbbítása (nem a tényleges
címzett részére történő megküldése), ügyféladat véletlen továbbítása, illetéktelen másolása, továbbítása.
Adatvédelmi incidensek kezelése
Ha a vizsgabiztos a személyes adatokkal kapcsolatban adatvédelmi incidenst észlel, köteles azt a
vizsgaállomás vezetőjének (ügyvezetőnek), illetve a területileg illetékes közlekedési hatóságnak
bejelenteni.
12.

PANASZ ÉS JOGORVOSLAT
Az Érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását
kezdeményezze, továbbá bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével
vagy az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem
következett be.
A felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
emailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Bírósági jogorvoslat esetén a perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az
érintett személy választása szerint – az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
bíróság előtt is megindítható.
A fenti jogaik tiszteletben tartása mellett kérjük az Érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz
vagy bírósághoz fordulnának panaszaikkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb
megoldása érdekében – keressék meg társaságunkat.
***

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A jelen szabályzatot az Adatkezelő képviselője módosíthatja a jogszabályokban meghatározottak szerint.
A jelen szabályzat hatálybalépésével a korábbi, adatkezelési szabályzat hatályát veszti.
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A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató teljes tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik. Az ebben
megjelenített tartalom részét vagy egészét – a szabad felhasználás körét kivéve – felhasználni (átruházni;
kinyomtatni; lementeni; hivatkozni; terjeszteni) nem lehet.
A jogsértő felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelőt érintő, fenti tiltott felhasználásból vagy a
jó hírneve, üzleti érdeke ellen felmerült jogsértés esetén az Adatkezelő 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint
összegű kötbérre jogosult és azzal egyidejűleg érvényesítheti kötbérigényét meghaladóan felmerült kárát
is.
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET
A KÖKIR-rendszer használatával és a műszaki vizsgáztatással összefüggő
személyes adatok kezelésével kapcsolatos speciális szabályok
1.1 A KÖKIR-ből keletkezett bármilyen adat - különös tekintettel a személyes adatokra - kiadásának
tilalma.
A KÖKIR-ből keletkezett bármilyen adat - különös tekintettel a személyes adatokra – kiadása tilos!
Rendőrség, ügyészség, bíróság, más hatóság vizsgálóállomáshoz közvetlenül érkező adatigénylését
haladéktalanul az illetékes megyei (fővárosi) közlekedési hatóságnak továbbítja az Adatkezelő.
1.2 Az adatvédelmi incidens megelőzése érdekében tett szabályokról, az adatvédelmi incidens
kezeléséről.
A műszakivizsga-kérelem során történik a személyes adatok felvétele. Kizárólag csak a KÖKIR
szakrendszer „Kérelem”-ben nevesített adatok felvétele engedélyezett. További személyes adatot felvenni
tilos! A rögzített adatokat csak az ügyintézés körében a jogszabály által szabályozott módon lehet
felhasználni.
A leggyakoribb incidensek lehetnek például: személyes adatok nem biztonságos tárolása, (pl: iratok más
személy által is betekintést eredményező tárolása) adatok nem biztonságos továbbítása (nem a tényleges
címzett részére történő megküldése), ügyféladat véletlen továbbítása, illetéktelen másolása, továbbítása.
Adatvédelmi incidensek kezelése
Ha a vizsgabiztos a személyes adatokkal kapcsolatban adatvédelmi incidenst észlel, köteles azt a
vizsgaállomás vezetőjének (ügyvezetőnek), illetve a területileg illetékes közlekedési hatóságnak bejelenteni.
1.3 A közlekedési hatósági rendszer adataihoz való hozzáférés tilalma.
A hozzáférések során a felhasználó nevek, illetve jelszavak bizalmasak, azt illetéktelen személlyel
megosztani tilos! A KÖKIR belépési jelszót a szakrendszer által megjelölt időintervallumban változtatni
kell.
A KÖKIR szakrendszerben lévő, az adatkezelő által kezelt személyes adatok, bármilyen formában
(pl.interneten) történő megosztása tilos!
Biztosítani kell, hogy a vizsgabiztoson, KÖKIR-ben jogosultsággal rendelkező ügyintézőn,
telephelyvezetőn kívül a KÖKIR-hez illetéktelenek férhessenek hozzá. A személyes belépési azonosító és
jelszó más személynek való átadása, más azonosítójával és jelszavával a KÖKIR szakrendszerbe való
belépés tilos!
A személyes azonosítókat és jelszavakat a KÖKIR-be belépési jogosultsággal rendelkezők elzártan
kötelesek tartani.
A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek
hozzá, a KÖKIR-ben megnyitott ügy esetén a számítógép őrizetlenül nem maradhat. A KÖKIR
szakrendszerből más adathordozóra adat (beleértve a képfelvételt is) nem másolható. A személyes adatokat
tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva, a vizsgabiztos részére biztosított iratszekrényben kell tartani,
amelyhez kizárólag csak a vizsgabiztos férhet hozzá.
Az iratok fizikai védelmét munkaidőn kívül a vizsgálóállomás riasztórendszere biztosítja.
1.4 Valóságnak megfelelő tartalmú adatok feltöltésének biztosítása.
A vizsgálóállomás, vizsgabiztos/ok és ügyintéző/k közokiratba foglalt adatok előállítása és rögzítése során
a valóságnak megfelelő tartalmú adatokat töltenek fel, amelyre vonatkozóan közigazgatási és büntetőjogi
felelősséggel tartoznak. A vizsgabiztos(ok) és ügyintéző(k) erre vonatkozó alábbi tartalmú nyilatkozatot
teszik, amelyet az Adatkezelő az ügyviteli és technológiai eljárásrendhez csatol. A vizsgabiztosok és
ügyintézők adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségét az 1.7. pont tartalmazza.
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Nyilatkozat tartalma:
Név:
Azonosító adatok (szül, hely, év, hó, nap stb.)
Munkakör:
Nyilatkozom, hogy az 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet szerinti jármű vizsgálati eljárásban, a közokiratba
foglalt adatok előállítása és rögzítése során a valóságnak megfelelő tartalmú adatokat töltök fel. Tudomásul
veszem, hogy az adatfeltöltésre vonatkozóan közigazgatási és büntetőjogi felelősséggel tartozom.
Dátum, aláírás
A nyilatkozatok a vizsgálóállomás ügyviteli és vizsgálati technológiai eljárásrendje 10. számú melléklete.
1.5 A személyazonosító okmányok fénymásolásának, digitális tárolásának tilalma.
A személyazonosító okmányokat fénymásolni, digitálisan tárolni vagy a KÖKIR-be feltölteni tilos!
Az érvényes, fényképes igazolvány személyazonosítás céljából való bemutatása megfelel a hatályos
jogszabályi rendelkezéseknek, a személyazonosító okmányban szereplő személyazonosító adatokat a
dokumentum közhiteles voltára tekintettel másolatkészítés nélkül is el kell fogadni.
A kérelem felvétele vagy az ügyintézés során felvett, rögzített, a vizsgabiztos birtokába került, de a
későbbiekben már nem szükséges személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat (pl. fel nem használt
meghatalmazás, egyéb az ügyirat részét nem képező személyes adat) az ügyfélnek vissza kell adni, az
esetlegesen készült másolatokat felismerhetetlenné kell tenni, illetve meg kell semmisíteni.
1.6 A járművek fényképezésére vonatkozó, a személyes adatok védelmét biztosító szabály
A fényképezés során kizárólag csak a járműről rögzíthető képfelvétel, személy a képfelvételen nem
szerepelhet. Az esetlegesen elkészült, személyt tartalmazó képfelvételeket az elsődleges adathordozóról az
észlelést követően azonnal törölni kell és helyette új képfelvételt kell készíteni.
1.7 A vizsgabiztosok és ügyintézők adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettsége.
- az adatokat az elvárható legnagyobb gondossággal kötelesek védeni a véletlen vagy jogellenes
megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz
való jogosulatlan hozzáférés ellen.
- munkavégzése során a személyes adatok kezelésére kötelesek alkalmazni és érvényesíteni az
adatkezelési előírások/szabályzat rendelkezéseit.
- kötelezettséget vállalnak arra, hogy a műszaki vizsgáztatás során tudomásukra jutott személyes
adatokat kizárólag a munkaköri feladatai teljesítése céljából kezelik és továbbítják, más célra nem
használják, azokat illetéktelen személlyel nem közlik, és részére nem adják át, a személyes adatokhoz
jogosulatlan hozzáférést nem engednek, a személyes adatokat nyilvánosságra nem hoznak.
- a titoktartási kötelezettsége a jogviszony megszűnését követően is fennáll.
***
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