PATTI-95 KFT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Bevezetés
A PATTI-95 KFt. elsősorban céges adatokat kezel,de egyes adatok Önre mint
magánszemélyre vagy mint egy szervezet kijelölt kapcsolattartójára illetve
képviselőjére vonatkozhatnak.
Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos
jogairól az Európai Unió rendelete ( az Európai Parlament és a Tanács 2016/679
Rendelete,továbbiakban GDPR) és a hazai jogszabály ( az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII.törvény,a továbbiakban Info
tv.) alapján ad tájékoztatást.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Mit tekintünk személyes adatnak?
Személyes adat minden olyan információ, amely Önre vonatkozik és amelyből Ön
azonosítható,például az Ön neve vagy telefonszáma.

Ki kezeli az Ön személyes adatait ?
Az adatkezelő az a személy vagy szervezet,aki vagy amely meghatározza a személyes
adatok kezelésének célját és eszközeit.
Jelen esetben az Ön adatkezelője a PATTI-95 Kft.
Elérhetőségeink :
Székhely,telephely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviselő:
Telefonszám:
Fax:
E-mail cím:
Honlap:
Közösségi oldal:

4031.Debrecen Szoboszlói út 50.
09-09-003567
11159892-2-09
Domoki László
52/458-805
52/458-805
drinkudi@t-online.hu
lipovita@liposzomasvitaminok.com
www.drinkital.hu
www.liposzomasvitaminok.com
www.facebook.com/Drink.Italker/
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Hogyan juthatunk személyes adatokhoz ?
szerződéses kapcsolat létesítése esetén( árubeszerzés és értékesítés valamint
reklámozás kapcsán)
érdeklődés,kapcsolatfelvétel esetén (személyesen,névjegykártya leadással
telefonon ,e-mailen vagy valamely általunk üzemeltetett honlapon keresztül)
Meghirdetett álláspályázatunkra történő jelentkezéssel.
Nyilvánosan elérhető adatbázisokból vagy más forrásokból (pl: telefonkönyv,
cégjegyzéki adatok)
Hol tároljuk a személyes adatokat?
Személyes adatai elektronikusan vagy papír alapon a telephelyünkön található
szerveren illetve zárható irattárban tároljuk.
Hogyan gondoskodunk adatai biztonságáról?
Számítógépes biztonsági eszközöket használunk,mint például tűzfalak,vírusvédők.
A gépek és a programok jelszóval védettek ,így csak azoknak a munkavállalóknak
adunk hozzáférést az adatokhoz, akiknek ez szükséges.
A munkavállalók a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási nyilatkozatot
adnak.
Mi az egyes adatkezelések célja és jogalapja?
Az egyes adatkezeléseknek egyidejűleg több célja és jogalapja is lehet. Ezekben az
esetekben az adatokat mindaddig kezeljük, amíg akár egyetlen jogalap is fennáll. Ilyen
eset például, ha az Ön adatai egy szerződésben szerepelnek, ami egyúttal számviteli
bizonylat is.
Meddig tároljuk a személyes adatokat ?
Az adatok kezelésének, illetve megőrzésének idejét az adatkezelés célja határozza meg.
Ha több cél is vonatkozik valamelyik adatra, akkor minden esetben a hosszabb
megőrzési idő érvényesül.
Amennyiben jogszabály teszi kötelezővé számunkra egyes dokumentumok megőrzését,
akkor az azokban foglalt személyes adatokat az adott jogszabályban előírt megőrzési
ideig tároljuk. Például:
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• A számviteli törvény (azaz a 2000. évi C. tv.) alapján a számviteli bizonylatokat
8 évig vagyunk kötelesek megőrizni, illetve
• az adózás rendjéről szóló törvény (azaz a 2017. évi CL. tv.) alapján az adóügyi
bizonylatokat, az adó megállapításához való jog elévüléséig (5 évig) kell
megőriznünk.

Kik az adatok címzettjei?
Az adatok nem hozzáférhetőek bárki számára. Az Ön személyes adataihoz kizárólag
azoknak a munkaköröknek a betöltői és az őket ellenőrző döntéshozó jogosult
hozzáférni, akiknek a munkájához ez szükséges.
Ezek a munkatársak minimálisan szükséges mértékben férnek hozzá az adatokhoz.
Az Ön adatait nem adjuk tovább harmadik félnek kivéve ha jogi kötelezettségeinket
teljesítjük (pl.a NAV-nak kötelezően előírt adatszolgáltatások esetén )
Milyen jogok illetik meg Önt?
Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az
adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő
visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt
benyújtani illetve bírósághoz fordulni.

A hozzáférés joga:
Önnek joga van a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérni tőlünk arról,
hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból,
mennyi ideig kezeljük. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a
megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog:
Önnek joga van a megadott elérhetőségeken keresztül kérni bármely adatának
módosítását,helyesbítését kiegészítését.
A törléshez való jog:
Önnek joga van a megadott elérhetőségeken keresztül kérni adatának törlését.
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A zároláshoz, korlátozáshoz való jog:
Önnek joga van a megadott elérhetőségeken keresztül kérni adatának zárolását akkor
,ha vitatja az adatok pontosságát és kéri ezek ellenőrzését, vagy ha jogellenesnek tartja
az adatkezelésünket, de Ön ellenzi az adatok törlését és e helyett a kezelés korlátozását
kéri.
A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi.
A tiltakozáshoz való jog:
Önnek joga van a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozni az adatkezelés ellen.
Ekkor az adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Adathordozhatósághoz való jog :
Önnek joga van arra, hogy az adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
(pl. PDF vagy Word) formátumban megkapja vagy ha ez technikailag megvalósítható
egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Panasztételhez való jog:
Ha Önnek panasza van szeretnénk segíteni annak elrendezésében.
Amennyiben nem kíván velünk kapcsolatba lépni panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságnál.
A Hatóság elérhetősége:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: (06-1) 391-1400
Fax: (06-1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Bírósági jogorvoslathoz való jog:
Önnek joga van az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye
vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan
indított per illetékmentes.
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A TÁRSASÁG ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEI:

1/

Egyéni vállalkozó vevők,szállítók adatainak kezelése

Az adatkezelés célja:
Termékeink és szolgáltatásaink értékesítése viszonteladóknak valamint árubeszerzés és
szolgáltatások igénybevétele.

A kezelt adatok köre:
Amikor Ön kapcsolatba lép velünk számlázó rendszerünkben rögzítjük adatait: név,
lakcím, adószám, adóazonosító jel, székhely, telephely címe, működési engedély száma,
telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám.
Az adatkezelés jogalapja:
Az Önnel kötött szerződés illetve az azt helyettesítő megrendelőlap, számla valamint
egyéb jogszabályoknak ( ÁFA az SZJA és Számviteli törvénynek) való megfelelés.

Az adatok címzettjei:
Az Ön adatait a beszerzési és az értékesítési tevékenységet végző munkatársaink
kezelik. Azok akik felveszik Öntől vagy leadják Önnek a rendelést ,elkészítik a számlát
és könyvelnek. Azok a kollegák akik összeállítják az Ön által megrendelt termékeket
illetve átveszik az Ön által termelt vagy forgalmazott termékeket valamint azok akik
saját teherautóinkkal a kiszállítást végzik.
Az adatkezelés időtartama:
A köztünk fennálló szerződés megszűnését követő 5 év.
2/

Vevők,Szállítók képviselői személyes adatainak kezelése

Az adatkezelés célja:
Az Ön által képviselt céggel kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.
A kezelt adatok köre:
Az Ön által képviselt céggel történő kapcsolattartáshoz szükséges adatokat kezeljük: az
Ön nevét, telefonszámát, email címét, munkáltatóját, munkakörét.
Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön hozzájárulása.
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Az adatok címzettjei:
Az Ön adatait a beszerzési és értékesítési tevékenységet végző munkatársaink kezelik.
Azok akik felveszik Öntől vagy leadják Önnek a rendelést ,elkészítik a számlát és
könyvelnek illetve azok akik saját teherautóinkkal a kiszállítást végzik.
Az adatkezelés időtartama:
az üzleti kapcsolat, illetve az Ön képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.
3/

Látogatói adatkezelés a Társaság www.drinkital.hu honlapján

Az adatkezelés célja:
Ön a honlapunkon keresztül üzenetet küldhet számunkra felveheti a kapcsolatot velünk.
A kezelt adatok köre:
Amikor Ön e-mailt küld nekünk és a küldés sikeres, akkor a honlap szervere tárolja a
dátumot és az Ön email címét .
Sikertelen küldés esetén tárolásra kerül a név, e-mail cím,és a dátum. Más adatot nem
kezelünk Önről.
Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön hozzájárulása.
Az adatok címzettjei:
Az Ön adatait a beszerzési ,értékesítési tevékenységet végző munkatársaink kezelik..
Azok akik felveszik Öntől rendelést ,elkészítik a számlát és könyvelnek illetve azok akik
saját teherautóinkkal a kiszállítást végzik.
Az adatkezelés időtartama:
Az Ön adatait a köztünk lévő kapcsolat aktív fennállásáig illetve az Ön hozzájárulása
visszavonásáig (törlési kérelméig) kezeljük.
A weboldal sütiket (vagy más néven cookie-kat) jelenleg nem használ.
A weboldal üzemeltetője:

a PATTI-95 Kft.

A webtárhelyet szolgáltatja:
Név:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:

INTERHOST Informatikai Bt.
1089.Budapest Sárkány u.6-10.
01-06-769382
22167673-2-42
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4./ Adatkezelés a Társaság www.liposzomasvitamonok.com honlapján és
webáruházában
Az adatkezelés célja:
Az általunk üzemeltetett weboldal látogatása során Ön kapcsolatba léphet velünk,
üzenetet küldhet nekünk illetve webáruházunkban vásárolhat.
A megrendelés teljesítése történhet saját gépkocsinkon történő kiszállítással vagy
csomagként postai feladással. Ez utóbbi esetben a Magyar Posta mint adatfeldolgozó
Társaságunktól megkapja az Ön kézbesítéshez szükséges személyes adatait (névét,
címét, telefonszámát).
A Magyar Posta adatai:
Székhely:
1138.Bp.Dunavirág u.2-6,
Postacím:
Budapest 1540 ,
Adószám:
10901232-2-44,
Cégjegyzékszám:
01-10-042463,
Önt a honlapunkra történő belépéskor tájékoztatjuk,hogy az üzemeltetéshez cookie-kat
(un.sütiket ) használunk és kérjük az alkalmazásukhoz való hozzájárulását.
A cookie informatikai fogalomtár szó szerint sütemény.
A felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (általában
sima szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás
alkalmával.
A sütik használatának elfogadása , engedélyezése nem kötelező ezért minden
alkalommal felajánljuk a választás lehetőségét. Felhívjuk azonban a figyelmét arra,
hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a
weboldal minden szolgáltatását.
Több fajtája létezik ,mi a webáruházban a Session (un.munkamenet) sütiket használjuk.
Ezek a kosártartalom rögzítésére,fizetési mód, fizetendő összeg tárolására szolgálnak
és a böngésző bezárása után törlődnek.
A kezelt adatok köre:
Amikor Ön e-mailt küld nekünk és a küldés sikeres, akkor a honlap szervere tárolja a
dátumot és az Ön email címét .
Sikertelen küldés esetén tárolásra kerül a név, e-mail cím,és a dátum.
A webáruházban történő vásárlás esetén tároljuk az Ön nevét, számlázási illetve
szállítási címét, telefonszámát,a fizetés módját, a rendelt termék nevét, mennyiségét,
egységárát,és a rendelés értékét.
Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön hozzájárulása illetve vásárlás esetén a szerződés.
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Az adatok címzettjei:
Az Ön adatai a beszerzési és az értékesítési tevékenységet végző munkatársaink kezelik.
Azok akik elkészítik a számlát és könyvelnek. Azok akik saját teherautóinkkal a
kiszállítást végzik illetve azok akik a postán feladják a csomagot.
Az adatkezelés időtartama:
A köztünk lévő kapcsolat illetve szolgáltatás fennállásáig illetve az Ön hozzájárulása
visszavonásáig(törlési kérelméig).
A termék kiszállítása vagy postázása idejéig illetve a Számviteli tv. alapján a számviteli
bizonylatok (számlák,banki kivonatok stb.)megőrzésének idejéig azaz 8 évig.
A honlapot és webáruházat üzemelteti: a PATTI-95 KFT.
A webtárhelyet szolgáltatja:
Név:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
5./

Magyar Hosting KFT.
1132.Budapest Victor Hugo u.18-22
01-09-968314
23495919-2-41

Adatkezelés a Társaság www.facebook.com/Drin.Italker/ közösségi oldalán

(1). Az adatkezelés célja:
Ön facebook oldalunk látogatásakor tájékozódhat újdonságainkról,ajánlatainkról.
Követhet minket valamint üzenetet küldhet, véleményt nyilváníthat.
(2) A kezelhető adatok köre: az Ön neve és e-mail címe
(3) Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása
(4) A személyes adatok címzettjei: A Társaság beszerzési és értékesítési valamint
könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, illetve a kiszállítást végző
munkavállalók.
(5) A személyes adatok tárolásának időtartama a kapcsolat fennállásáig, vagy az
érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
6./

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre:
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Társaságunk hírlevél küldésére a MailChimp szolgáltatást alkalmazza. A használathoz
létrehoztunk egy adatbázist üzleti partnereink előzetes hozzájárulásával vagyis azzal
hogy megadták nevüket és email címüket.
Az adatkezelés célja:
Ön mint üzleti partnerünk (viszonteladónk) tájékoztatása a Társaság termékeiről,
szolgáltatásairól,akcióiról.
Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön hozzájárulása.
Az adatok címzettje:
A hírlevél küldő szolgáltatást kezelő munkatársunk.
Az adatkezelés időtartama:
Ön a hírlevélről a „Leiratkozás” alkalmazásával vagy írásban illetve emailben
bármikor leiratkozhat. Ebben az esetben adatait haladéktalanul töröljük.
7./

Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

A kezelt adatok köre:
Társaságunk telephelyén az eladótérben és raktárakban,áruátvevő helyeken
elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz.
Amennyiben Ön ellátogat a telephelyünkre ráutaló magatartásával (a
megfigyelőrendszer tájékoztató jelzése ellenére belép a megfigyelt területre) hozzájárul
kép és magatartásának rögzítéséhez.
Az adatkezelés célja:
Az emberi élet,testi épség,személyi szabadság,az üzleti titok védelme és vagyonvédelem.
Az adatkezelés jogalapja:
A munkáltató jogos érdeke valamint az Ön hozzájárulása.
Az adatok címzettjei:
A megfigyelőrendszerben rögzített adatok megtekintésére a munkáltató vezetője és
helyettese jogosult.
Az adatkezelés időtartama:
A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig
őrizzük meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más
személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják
felhasználni.
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8./ Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok,
önéletrajzok
A kezelt adatok köre:
Az Ön önéletrajzában, motivációs levelében szereplő adatai :neve,anyja neve,születési
helye,ideje lakcíme,email címe,telefonszáma vagy a felvételkor más információk, úgy
mint végzettségek, korábbi munkahelyek.
Az adatok kezelésének célja:
Az Ön jelentkezésének, pályázatának elbírálása, munkaszerződés megkötése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön hozzájárulása.
Az adatok címzettjei:
Az Ön adatait Társaságunknál a munkáltatói jogokat gyakorló vezető, és a munkaügyi
feladatokat ellátó munkavállalók kezelik.
Az adatok tárolásának időtartama:
A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait
töröljük illetve a papíralapú jelentkezéseket megsemmisítjük.
9./

Adatvédelmi incidensek

Az „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, 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; (4. cikk 12.)
A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon
elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott fizetési
papírok); adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták
illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése.
A Társaság munkavállalói kötelesek jelenteni a Társaság vezetőjének, ha
adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.
Az adatvédelmi incidens bejelenthető a Társaság központi e-mail címén,
telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni
tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.

[10]

PATTI-95 KFT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatvédelmi incidenst a Társaság indokolatlan késedelem nélkül, és ha
lehetséges, legkésőbb 72 órán belül jelenteni a felügyeleti hatóságnak.
Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást is kell vezetni, amely tartalmazza:
a) az érintett személyes adatok körét,
b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
c) az adatvédelmi incidens időpontját,
d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS:

Ezt a tájékoztatót bármikor frissíthetjük, ha valamilyen okból pontosításra vagy
kiegészítésre szorul.
A tájékoztatóval kapcsolatban bármilyen észrevétele,kérdése van keressen bennünket a
megadott elérhetőségeken !
Debrecen,2018.május 25.
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