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Adatkezelési tájékoztató Partnerek  

(természetes és jogi személyek) részére 

 

A RÖNTGEN KANIZSA Kft. nagy figyelmet fordít a jogszabályoknak való megfelelésre, így az 

adatvédelmi előírásoknak is teljes mértékben meg szeretnénk felelni.  

A RÖNTGEN KANIZSA Kft. a hatályos Info törvény (2011. évi CXII. törvény az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról), illetve a vonatkozó GDPR rendelet (az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról) alapján kezel személyes adatokat. 

A GDPR rendelet 13. cikke és az Info törvény 14.§, 16.§ alapján az adatkezelő az érintettek részére, a 

személyes adatok kezelésével kapcsolatban, az alábbi tájékoztatást adja. 

Az adatkezelő neve és elérhetősége: 

RÖNTGEN KANIZSA Kft. 

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 43. 

Tel., e-mail: 93/317-612, info@rontgenkanizsa.hu 

Érintettek köre: Partner (vevő, beszállító), mint adatszolgáltató 

Az adatkezelés célja: 

A RÖNTGEN KANIZSA Kft-vel együttműködő, 

együttműködni szándékozó (potenciális) Partnerekkel való 

kapcsolattartás 

Az adatkezelés jogalapja: Jogos érdek, a társaság működésének biztosítása 

Az adatfeldolgozó neve, 

kapcsolattartója: 
- 

Telefonszáma, e-mail címe: - 

 

Kezelt adatok kategóriái: 

 

Név 

Kapcsolattartói adatok: 

  Telefonszám 

  E-mail cím 

Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok 

Az adatok kezelésének időtartama: Az adatkezelési cél megvalósulásáig 

Az adattovábbítás jogalapja: - 

Az adattovábbítás kategóriája: - 

Címzettek: - 

Az adatok forrása: Közvetlenül az adatszolgáltatótól / érintettől felvett 

Az adatkezelés biztonsága érdekében 

tett technikai és szervezési 

intézkedések: 

MEU-01 IT szabályzata szerint 

Az adatkezelés törlésére előirányzott 

határidő: 
- 

 

Szerződés megkötése, megrendelés teljesítése érdekében a RÖNTGEN KANIZSA Kft. és az adatszolgáltató 

Partner (megrendelő, vevő, beszállító) egymással természetes személyek (kapcsolattartók) adatait közlik. A 

személyes adatok megadása az érintett szabad döntésén múlik. Az adatszolgáltatók felelősek a személyes 

adatok valódiságáért, a változások időben történő közléséért, valamint az érintett személyek 

hozzájárulásának beszerzéséért. 

Az érintett személyes adatait az adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg, feladataik ellátása érdekében. 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás, harmadik országokba történő adattovábbítás nincs. 
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Adatbiztonsági intézkedések: 

Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az adatkezelő bejegyzett telephelyén tárolja. Az 

adatkezelő megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje, 

többek között jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Adatkezelő 

megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé 

jogosulatlan személyek számára. (Biztonsági és Adatvédelmi Szabályzat MEU-01) 

Érintett    

- jogosult az adatkezelőtől visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatok kezelése 

folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult hozzáférést kapni a személyes 

adatokhoz és információkhoz (kezelt személyes adatokról készült másolat). (Érintett hozzáférési 

joga, GDPR 15. cikk és Info törvény 14.§, 15.§, 17.§, 25.§) 
- kérésére adatkezelő köteles helyesbíteni, hiányosságok esetén kiegészíteni a kezelt személyes 

adatokat. (Helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk és Info törvény 14.§, 18.§, 21.§, 25.§) 

- kérésére adatkezelő köteles törölni személyes adatokat, ha  

 teljesül az adatkezelés célja (személyes adatokra már nincs szükség), 

 hozzájárulása visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs jogalapja, 

 tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 személyes adatokat jogellenesen kezeltek, 

 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog által előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges pl. a személyes adatok 

kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 

teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából. (Törléshez való jog, GDPR 17. 

cikk és Info törvény 14.§, 20.§, 21.§, 25.§) 

- kérésére adatkezelő köteles korlátozni az adatkezelést, ha: 

 vitatott a személyes adatok pontossága (korlátozás az ellenőrzésig), 

 az adatkezelés jogellenes, 

 az adatkezelőnek nincs már szüksége a személyes adatok kezelésére, 

 tiltakozik az adatok kezelése ellen. 

A korlátozás alá eső adatokat csak tárolni lehet. Kezelni csak az érintett hozzájárulásával, jogi 

igények, jogok védelmében vagy fontos közérdekből lehet. Adatkezelő köteles előzetesen 

tájékoztatni érintettet a korlátozás feloldásáról. (Adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. 

cikk és Info törvény 14.§, 19.§, 21.§, 25.§) 

- jogosult arra, hogy a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, ill. kérésére ezek továbbításra kerüljenek egy másik adatkezelőnek, ha az 

adatkezelés automatizált módon történik. Ha technikailag megvalósítható, az érintett kérheti a 

személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. (Adathordozhatósághoz való jog 

(GDPR 20. cikk) 
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. (Tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk és Info 

törvény 25.§) 
- jogosult panasz benyújtására az adatkezelőhöz ill. a felügyeleti hatósághoz. A felügyeleti hatóság a 

NAIH, elérhetőségei: 1530 Budapest, Pf.: 5, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
 

Amennyiben az adatszolgáltatás jogszabályon és/vagy szerződéses kötelezettségen alapul, az adatszolgáltatás 

elmaradása, vagy az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása a szerződés megszűnésével járhat. 

 

 

 

Nagykanizsa, 2021.09.01. 
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