Adatkezelési tájékoztató szerződéses partnerek és a www.selectrokft.hu
honlap látogatói részére
1. Adatkezelő megnevezése
Teljes név:

SELECTOR Export-Import Gyártó és Forgalmazó Kft.

Adatkezelő képviselője:

Dr. Strbka János ügyvezető

Székhelye:

1025 Budapest, Verecke út 80/D.

Cégjegyzékszáma:

01-09-726169

Adószáma:

13258124-2-41

E-mail címe:

info@geringhoff.hu

Telefonszáma:

+36-1-336-0503

Honlapja:

www.selectorkft.hu (a továbbiakban: „Honlap”)

(a továbbiakban: „Adatkezelő”)

2. Jogszabályi háttér
Az Adatkezelő a partnerei, személyes adatainak kezelése során az alábbi jogszabályok
figyelembevételével jár el:
➢ az Európai Parlament és a Tanács (EU) 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 2016/679 rendelete (a továbbiakban:
„GDPR”);
➢ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
➢ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
➢ a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
➢ az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

3. A szerződéses partnerekről kezelt személyes adatok
3.1. Az érintettek köre, valamint a kezelt személyes adatok
a) Érintettek köre: az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló természetes személyek és
egyéni vállalkozók.
A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja, az adatkezelés biztonsága
Kezelt személyes adatok
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Teljes név
az Adatkezelő által árusított olyan
szerződés
Szállítási cím
termékek érintett által történő teljesítésének
Telefonszám, e-mailcím
megrendelése,
ezzel szükségessége, amelyben
Bankszámlaszám
kapcsolatos kapcsolattartás, az az érintett az egyik fél
érintett számára a megrendelt [GDPR
6.
cikk
(1)
termékek átadása, az ellenérték bekezdés b) pontja]
meghatározása és a számlázás
céljából kezeli az érintett
személyes adatait
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Teljes név
Számlázási cím
Adóazonosító
Bankszámlaszám
Teljes név
Születési hely, születési idő
Anyja születési neve
Lakcím/tartózkodási hely

a
szerződés
teljesítéséhez
kapcsolódó számla kiállítása,
jogszabályi kötelezettség esetén
a hatóságok felé történő
továbbítása

az
adatkezelés
az
adatkezelőre
vonatkozó
jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges
[GDPR
6.
cikk
(1)
bekezdés c) pontja]
a szerződés nemteljesítése az adatkezelő jogos érdeke
esetén a jogi eljárás elindítása [GDPR
6.
cikk
(1)
az érintettel szemben
bekezdés f) pontja]

b) Érintettek köre: az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló jogi személyek
kapcsolattartói.
A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja, az adatkezelés biztonsága
Kezelt személyes adatok
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Teljes név
A jogi személy szerződéses az
adatkezelés
az
A jogi személy partner által megadott partnerrel
történő adatkezelő
vagy
egy
kapcsolattartó
személy kapcsolattartás
harmadik
fél
jogos
munkavégzése során használt e-mail
érdekeinek
cím
érvényesítéséhez szükséges
Munkahelyi telefonszám
[GDPR
6.
cikk
(1)
Munkavégzés helye
bekezdés f) pontja]
Az Adatkezelő a jogos érdeken alapuló adatok kezelésével kapcsolatban érdekmérlegelési tesztet
végzett. Az érdekmérlegelési teszt alapján megállapította, hogy (i) az érintettel létrejött szerződés
teljesítéséhez kapcsolódó érdeke miatt szükséges az érintett adatainak kezelése, hogy az önkéntes
teljesítés elmaradása esetén jogi úton érvényesíthesse a követelését az érintettel szemben; (ii) az
Adatkezelő és a jogi személy partnere között fennálló szerződés teljesítése érdekében szükséges az
érintett adatainak kezelése. Az érdekmérlegelési teszt az Adatkezelő nyilvántartásának részét képezi.
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az a) és b) pontokban meghatározott céloktól eltérő
célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok az adatfeldolgozón kívüli harmadik
személyek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak uniós vagy tagállami jogszabály ettől
eltérően nem rendelkezik– az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Az Adatkezelő az adatokat elektronikus formában és papír alapon tárolja. Az elektronikus
állományokat az Adatkezelő a megfelelő adatbiztonsági intézkedések betartásával, a központi
szerverén tárolja. A személyes adatokat az Adatkezelő szervezetén belül az ügyvezető, valamint a
szerződés teljesítése során közreműködő munkatárs ismeri meg.
3.2.
Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett által történő
megadásának időpontjától kezeli
a)
b)
c)
d)

a szerződés teljesítésével kapcsolatban kezelt adatokat a szerződés teljesítéséig,
a szerződés nemteljesülése esetén az eljárás jogerős lezárultáig,
a számlázás során rögzített adatokat az érintett üzleti évtől számított 8 évig,
a kapcsolattartás céljából megadott adatokat az adott szerződéssel kapcsolatos adatkezelés
végéig.

Amennyiben az adatkezelés jogalapja már nem áll fenn és az Adatkezelő nem jogosult más jogalap
szerint kezelni az érintett személyes adatait, haladéktalanul törli azokat.
3.3. Adatfeldolgozók
Az Adatkezelő az adatkezeléséhez kapcsolódó technikai műveletek elvégzéséhez az alábbi
adatfeldolgozókat veszi igénybe:
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Név
Andocsek Zrt.

MiniCRM Zrt.
TADÁSZ Kft.

A.D. EURO-CONTROLL Kft.
DPD Hungária Kft.
Kulcs-Soft Nyrt.

Székhely
Adatfeldolgozói feladat
1024 Budapest, Buday L. utca Technikai háttér szolgáltatása
12.
(rendszergazdai
és
rendszerfelügyeleti
feladatok
ellátása)
1075 Budapest, Madách Imre út CRM adatbázis működtetése
13-14.
(rendszertámogatás biztosításával
kapcsolatos feladatok)
1094 Budapest, Balázs Béla Számviteli
és
könyvelési
utca 15-21. A. lház. fszt.
feladatok ellátása
1126 Budapest, Dolgos u. 2.
6/A.
1134 Budapest, Váci út 33. 2.
em.
1016 Budapest, Mészáros utca
13.

Könyvvizsgálói
feladatok
ellátása
Csomagküldő feladatok ellátása
Számlázó,
készletkezelő
és
ügyviteli program működtetése

4. Kapcsolatfelvétel honlap látogatói részéről
4.1. Az érintettek köre, valamint a kezelt személyes adatok
Érintettek köre: az Adatkezelő honlapját meglátogató természetes személyek, akik a honlap
kapcsolatfelvétel menüpontján keresztül vagy a honlapon megadott e-mail cím, telefonszám
vagy postai út igénybevételével veszik fel a kapcsolatot.
A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja, az adatkezelés biztonsága
Kezelt személyes adatok
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Teljes név
az érintett által, a honlapon az érintett hozzájárulása
E-mail cím
keresztül küldött megkeresés [GDPR
6.
cikk
(1)
Az érintett által, a megkeresésében megválaszolása
bekezdés a) pontja]
megadott bármely személyes adat (pl.
telefonszám, ruhaméret, lakcím,
levelezési cím)
Teljes név
az érintett által, a honlapon az érintett hozzájárulása
Az érintett által, a megkeresésében megadott
kapcsolatfelvételi [GDPR
6.
cikk
(1)
megadott bármely személyes adat (pl. módokon keresztül küldött bekezdés a) pontja]
telefonszám, e-mail cím, ruhaméret, megkeresés megválaszolása
lakcím, levelezési cím)
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő
célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok az adatfeldolgozón kívüli harmadik
személyek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak uniós vagy tagállami jogszabály ettől
eltérően nem rendelkezik– az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Az Adatkezelő az adatokat a kapcsolatfelvétel módjától függően elektronikus formában és papír
alapon tárolja. Az elektronikus állományokat az Adatkezelő a megfelelő adatbiztonsági intézkedések
betartásával, a központi szerverén tárolja. A személyes adatokat az Adatkezelő szervezetén belül az
ügyvezető, valamint a megkeresések megválaszolásában közreműködő munkatárs ismeri meg.
4.2.
Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett által történő
megadásának időpontjától a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig tárolja. Amennyiben a
kapcsolatfelvétel következményeként az Adatkezelő szerződést köt az érintettel, a személyes adatait a
közöttük fennálló szerződés alapján kezeljük, a jelen tájékoztató 3. pontjában foglaltak szerint.
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Amennyiben az adatkezelés jogalapja már nem áll fenn és az Adatkezelő nem jogosult más jogalap
szerint kezelni az érintett személyes adatait, haladéktalanul törli azokat.
4.3. Adatfeldolgozók
Az Adatkezelő az adatkezeléséhez kapcsolódó technikai műveletek elvégzéséhez az alábbi
adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Név
Andocsek Zrt.

MiniCRM Zrt.

Székhely
Adatfeldolgozói feladat
1024 Budapest, Buday L. utca Technikai háttér szolgáltatása
12.
(rendszergazdai
és
rendszerfelügyeleti
feladatok
ellátása)
1075 Budapest, Madách Imre út CRM adatbázis működtetése
13-14.
(rendszertámogatás biztosításával
kapcsolatos feladatok)

5. Hírlevél küldés
5.1. Az érintettek köre, valamint a kezelt személyes adatok
Érintettek köre: az Adatkezelő honlapját meglátogató természetes személyek, akik a honlap
hírlevél küldés menüpontjában feliratkoznak az Adatkezelő által küldött hírlevélre.
A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja, az adatkezelés biztonsága
Kezelt személyes adatok
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Teljes név
az érintett által, a honlapon az érintett hozzájárulása
E-mail cím
keresztül küldött megkeresés [GDPR
6.
cikk
(1)
Az érintett által, a megkeresésében megválaszolása
bekezdés a) pontja]
megadott bármely személyes adat (pl.
telefonszám, ruhaméret, lakcím,
levelezési cím)
Teljes név
az érintett által, a honlapon az érintett hozzájárulása
Az érintett által, a megkeresésében megadott
kapcsolatfelvételi [GDPR
6.
cikk
(1)
megadott bármely személyes adat (pl. módokon keresztül küldött bekezdés a) pontja]
telefonszám, e-mail cím, ruhaméret, megkeresés megválaszolása
lakcím, levelezési cím)
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő
célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok az adatfeldolgozón kívüli harmadik
személyek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak uniós vagy tagállami jogszabály ettől
eltérően nem rendelkezik– az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Az Adatkezelő az adatokat a kapcsolatfelvétel módjától függően elektronikus formában és papír
alapon tárolja. Az elektronikus állományokat az Adatkezelő a megfelelő adatbiztonsági intézkedések
betartásával, a központi szerverén tárolja. A személyes adatokat az Adatkezelő szervezetén belül az
ügyvezető, valamint a megkeresések megválaszolásában közreműködő munkatárs ismeri meg.

5.2.
Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett által történő
megadásának időpontjától a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig tárolja. Amennyiben a
kapcsolatfelvétel következményeként az Adatkezelő szerződést köt az érintettel, a személyes adatait a
közöttük fennálló szerződés alapján kezeljük, a jelen tájékoztató 3. pontjában foglaltak szerint.
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Amennyiben az adatkezelés jogalapja már nem áll fenn és az Adatkezelő nem jogosult más jogalap
szerint kezelni az érintett személyes adatait, haladéktalanul törli azokat.
5.3. Adatfeldolgozók
Az Adatkezelő az adatkezeléséhez kapcsolódó technikai műveletek elvégzéséhez az alábbi
adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Név
Andocsek Zrt.

MiniCRM Zrt.

Székhely
Adatfeldolgozói feladat
1024 Budapest, Buday L. utca Technikai háttér szolgáltatása
12.
(rendszergazdai
és
rendszerfelügyeleti
feladatok
ellátása)
1075 Budapest, Madách Imre út CRM adatbázis működtetése
13-14.
(rendszertámogatás biztosításával
kapcsolatos feladatok)

6. Adattovábbítás:
6.1. Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettséggel összefüggésben végzett adattovábbítás
Az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében a partnerek, valamint az
érintettkapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait továbbíthatja a jogszabályban
meghatározott címzettek felé. Az adattovábbítás jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].
6.2.
Egyéb adattovábbítás: a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban, illetve a
honlaplátogató és az Adatkezelő között felmerülő jogvita esetén az Adatkezelő a jogvitával
kapcsolatos iratokat (így különösen a vonatkozó szerződést és annak mellékleteit, valamint a jogvita
tárgyára vonatkozó egyéb iratokat) átadja a jogvitával kapcsolatban eljáró jogi képviselőnek (ügyvédi
irodának), továbbá bírósági vagy hatósági eljárás esetén továbbítja a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bíróság vagy hatóság felé.

7. Az érintettek jogai
Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az érintetteket személyes adataik kezelésével kapcsolatban
megillető, alábbiakban részletezett jogok érvényesülése érdekében.
Adatkezelő lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos
kérelmét az 1. pontban megjelölt elérhetőségek útján az alábbi módok bármelyikén előterjessze:
➢
➢
➢
➢

személyesen,
postai úton,
e-mail útján,
telefonon.

Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető
formában tájékoztatja erről az érintettet. A kérelem megtagadásáról Adatkezelő szintén ezen a
határidőn belül dönt, és tájékoztatja az érintettet ennek tényéről, okairól, valamint az érintett ezzel
kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.
Adatkezelő az érintett kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban az érintett postai
vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, Adatkezelő a kérelmet postai vagy
telefonos úton teljesíti. Az érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az érintett
személyazonosságát igazolta.
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Az Adatkezelő az érintett személyes adatainak másolatát az érintett erre irányuló kérelmére első
alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére. A további, azonos adattartalommal, azonos
személyes adatok kiadására érkező kérelmek teljesítésére adminisztratív költségeken alapuló, észszerű
mértékű díjat számíthat fel.
7.1. Hozzáféréshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől
tájékoztatást kérjen az alábbiakról:
a) a személyes adatainak kezelése Adatkezelőnél folyamatban van-e;
b) az adatfeldolgozásról, a 3. és 4. pont szerinti adatfeldolgozók nevéről és elérhetőségeiről,
valamint a továbbított személyes adatokról;
c) az érintett Adatkezelő által kezelt személyes adatairól és arról, hogy azok mely forrásból
származnak;
d) az érintett személyes adatai kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
e) az adatkezelés időtartamáról;
f) azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket,
illetve a nemzetközi szervezeteket;
g) az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, az érintett mely személyes adataihoz
biztosít hozzáférést;
h) az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, amennyiben igen, az érintett
megismerheti annak logikáját és a profilalkotást;
i) az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről.
Adatkezelő az érintett kérelmének hiányában is – e-mail útján – tájékoztatást nyújt az érintettnek az
adatkezelésnek e tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a
bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről.
7.2. Helyesbítéshez való jog
Adatkezelő az érintett kérésére helyesbíti az érintettre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat.
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes
adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az
érintettet – kérésére – Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
7.3. Törléshez való jog:
Az érintett kérésére Adatkezelő törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más
módon kezelte és az Adatkezelőnek nem áll fenn jogszabály által meghatározott
kötelezettsége az adatok további kezelésére;
b) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte;
c) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot
közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az
érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.
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7.4. Adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog:
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
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, de 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;
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes
adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az
érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.
7.5. Adathordozhatósághoz való jog:
Adatkezelő az érintett kérésére, az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre vonatkozó, az érintett
által megadott személyes adatokat. Adatkezelő tudomásul veszi, hogy ezeket a személyes adatokat az
érintett egy másik adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt Adatkezelő akadályozná.
7.6. Tiltakozáshoz való jog:
Az érintettet a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerint kezelt személyes adatai
tekintetében a tiltakozás joga nem illeti meg.
Az érintett kapcsolattartásra kijelölt személyt a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint kezelt
személyes adatai tekintetében megilleti a tiltakozás joga, amennyiben álláspontja szerint az
Adatkezelő nem a jelen tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben kezeli a személyes adatát. Az
érintett ezen jogát az 1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén keresztül gyakorolhatja. Ebben
az esetben az Adatkezelő köteles igazolni, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű
jogos érdek indokolja, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.

8. Jogorvoslathoz való jog:
Amennyiben az érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes
adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel
rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím:1363 Budapest, Pf.9.; telefon: +36
(1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu; a
továbbiakban: „NAIH”), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Adatkezelő vállalja, hogy ezen
eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre
vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja.
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra is, hogy az érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével
vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti. Az érintett
személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő mentesül a
felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá ha a kár a
károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásából származik.

9. Vegyes rendelkezések
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Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel
a jelen tájékoztatóban, az Adatkezelő – jelen tájékoztatóval azonos követelményeket támasztó – belső
szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, azzal, hogy az
esetleges változásokról az érintetteket a változások átvezetését követően igazolható módon
tájékoztatja.
Lezárva: 2022. február 22.
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