CSOM-200l. Kereskedelmi és Szolgállató Korlátolt Felelősségu Társaság (a
tOVábI)iakban: Társaság)
Adatvédelmiszabályzat és tájékoztató

A (koi’ábban) jogviszonvban álló s a leendő adószáios iigáns’/ciéhek. egyéni váHalkozók,
valamint egyel) kapCSO1atiaF(’) [crmészees szcmvek (röviden: pailnerek) személyes
ada[ai nak a kezeIéséiő (iz iliJ()7’lll(’lCZóS (ill rendelkezési joj ről és (IZ iflf()rJlláCi()Szabadságról
SZ()l(’) 2011. évi CXII. törvény, illetye 2018. május 25-étő AZ EUR()I’AI PARLA!vJEVI’ 1S A
‘I:4;v%cs (EU) 20 1 6/679 I?ENI)ELE’I’E (a IOL’ábbiUkbQ 71 r()L’i(Iefl : GI)I’R ren(k’lel) szerinti
e2,\’ér[elmíi és éiiheő ájékoztaás n\’újUtsa.
A kezelt szeméhes adatok:
A Társaság által kezelt szeiéh es a(Iatok az dábbiak: a partner neve, telefonos és e—iades
elérhetősé,e. ;\ szeméhes adatok őrzése eg\részt a i’ársasá, joforráson alapuló
kötelezettsége (az aciatkezelés a partnerrel kötött szel’zo(lés teljesítéséhez, illetve jO4i
kütelezettsé teljesítéséhez szükséges) : másrészt (leendő Partnerek esetén) hozzájáruláson

alaI)Ul.
Az adatkezeIQiIletve adat feldQjJwzók:
A pai’tflei’ szeiuélves a(lntait a I’ársasá, (képviseli: Bánluiti llit iigvvezető, i i8i Budapest,
Zador UtCI 1 6. ) adatkezelő és a I’ársasá, fellitaIinazása ala)jáfl a i’áusasá ren(lszeu2,azdái
kezelik. A l)artner személyes a(latait kezelik továbbá a l’ársasá lin\velője, k()nvv\’izsgálója.
\‘a1aIflii1t az ügvviteli rendszer fejlesztője adatfeldo1i,ozók. Az a(latkezel(ít és az
a(latfeldolgozolIt titoktartási litelezettsé, terheli.
;\

cíiuzettek:

I)artnerrel teflIláII(). illetve fennállt jogviszonv tartaliáról k()z\’etlen inforiációt kéií
liatóságok, így lilönösen: Nenzeti Adó— és Vá1hi\’atal, vIa\ar Állaikincstár, Kozponti
Statisztikai I I ivatal ; továbl)a a l’ársasá, képviseletél)en eijáró akár helyettesítő ug\\édek,
u?,\\edjeloltek. A szeiélves adat szolgáltatása csak joszahál\i i’endelkezeseken alainiló
litelezettsé teljesítése lehet. i\ cíizetteket titoktartasi kötelezettsé terheli.

;\

—

—

Adatvédelmi tisztviselő:
Kijelölése nem szüksé?,es.

Az adatkezelés p()HWS hehe;
A papíralapon elérhető szeiélves adatok a CSO\l—2ool. Kft. székhel\’én,
Zadoi’ utca 16. cínen talállitóak.

1

i8i Budapest,

A nei papíralapú szenélves a(latok az Al)XI IX. a könvvelési szoftvereken valamint a
Társaság szerveren kerül nek tarolasi’a, ielvekhez a l’ársasá, felhataliazása alapján a
l’ársaság Ügyvezetői, rendszergazdái, könvvelője, könvvvizsgálója, valamint az ügvviteli
rendszer fejlesztője férhetnek hozzá.
‚

AzadatkezeléSH()J)gallpJa:
A szeiélves a(latok kezelése ei,\i’észt I (korábban) fen nálló joviszonv esetén neizetközi és
belföldi jogfolTási és jogszabályi rendelkezéseken, íi2,v kiilönüsen a G1)PR rendelet és az
1

-7()1() 2017. L’Í CL. t(i!l(!ltJ icndclkczcscin ; iisisv1. (kciRí
escn) hozzájáiu1áson alapul.

1
(l(!()ZUS 1’(’7l(!j(1()

jÜ1,\iS’LOfl\’

Az a(lakCZeéS célja:
Nemzetközi és bclfoldi jügforrási ás jO4S7.at)álVi i’cndclkczéseknck öiiénő megfckés. Iccndő
jOViSZOflV lécsí[ésc.

Azadatkczclés időaiiani:
svciuél\cs a(latok kczclésénck i(l(iUtIIIa a zcIél\cs adat ériiflctt 1)aItncI áhali
mcgadásá[óI c,észcn a jO4\iSZOflV rnc,szűnéséig, dc legalább (1 szárnvilelről szóló 2000. évi
(7. törvény (a )Vábbia1)afl: Szániv. lv.) 169. ?—á1l(lk (i) /)ekez(léSe szei’ini 8 évig, fcniill.

;\

adakczcéshcz nem járul hozzá vagy
Lcendő jOgViSZOflv cscéfl. amennyiben a pancr
azaz lii’on iunkanapon 1)Chil l()ZZájá1l1() nvilakoiaá nci lildi cl a I’áisaság részéi’e,
akkoi a I’árSaSa4 a Iflcga(l()[t szcIél\’cs a(latOka i azaz C\ IuI{a1Ipon bclul rli.
.

.

;\j

(It(t[j()ji

éFintett. paincr kéFClIczhcti a iá vonatkozó szciéh’cs adaok1w. öiiénő hozzáféFést,
azok kcveléséic és (íIzcti(ck)nck üi’ténő o\ábbításáIa vonati)zo ijékozatast, azok
lwlvcsbítését, illcvc IYIódOsítasat, jo4szabalvI()(1osulas cscén azok öiiését \I4\ kczclésének
koulátozásáL

;\z

amennyiben a painei’ az a(1akezcléshez nem jáiiil hozzá, akkoi’ a
Iái’sasá (I rfl(’2adOt szciélvcs i1oli az i,azoh ii’lési léiclei 1)céI’kczésé[()l száiított 1,
azaz cg’ Iuflka1Il)Ofl l)chil iili.
L(’cn(1() joviszon\’

c5CéII,

AbIin az cscI)cn, li az ériictt pailnei’ szc1él\es a(laIi jogosulatlan kezelését észk’li.
panasszal, illct\c jOgOF\O5latal f()I’(1Ulba cső k()r1)cn a Tá15a5ágl)z, inajd a cnzcti
;\dat\’édel1i és I nfoIiácioszaba(lsá1, I Ia[ósá4hoz, \‘é,ti a Fő\’áFosi l’ürvénvszékhcz.
tevékenység

.\z a(laU\czcl(í az a(iakc/clé5i cvékcnvsc4Fc ‘onakozó nvilváiflaiiását clcktionikus úton
\‘czc[i a jvlen tájékozi[óban foglah clóíFásOkflak incfelc1őcn. Az éiinc[t paincc
\‘o1Ikoz() szciuéh’cs adat )Vá1)bíta5a szintén clckti’onikus (visszakcrcshcő) úton ii1énik a
címzctt(ek) felé.
I1(1al)e5[. 20 1$. május 23.
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