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Az EU 2016/679 parlamenti tanácsi rendelet (GDPR), illetve a 2016/680 parlamenti és tanácsi 

irányelv szerint a magyarországi rendelettel érintett munkáltatóknak (adatvédelemmel 

érintetteknek) el kell készíteniük adatvédelmi és adatkezelési szabályzatukat. Az érvényben 

lévő rendelkezés szerint a szabályozás elkészítésének és hatálybalépésének időpontja 2018. 

május 25. 

 

A hatálybalépési határidőre tekintettel a Vision-Experts Kft. adatvédelmi és -kezelési 

szabályzata 2018. május 25-től lép hatályba. 

 

A Vision-Experts Kft. - a továbbiakban a Kft. - tevékenysége ipari mérő, minősítő 

berendezések fejlesztése, gyártása és telepítése. A megrendelő (vevő) igényei alapján elkészül 

az árajánlat, melyet a megrendelés, majd a teljesítés (tervezés, gyártás, telepítés) követ. A 

folyamat során a Kft. dolgozói kapcsolatba kerülnek megrendelő alkalmazottaival. Nevek, 

telefonszámok és e-mail címek jutnak a Kft tudomására. 

Esetenként külön titoktartási szerződés is készül a megrendelő igényei szerint. 

 

A Kft. tudomására jutott adatok kezelésére az ügyvezető jogosult.  

 

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a megrendelő dolgozóival a megrendelt és elkészített 

berendezés teljes életciklusa folyamán.  

 

Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható 

természetes személy.  

 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, 

telefonszáma, e-mail címe, munkaköre, beosztása vagy egyéb az érintett azonosságára 

jellemző ismeret, vagy abból az érintettre vonatkozóan levonható következtetés.  

 

Különleges adat: ilyen adatokat a Kft. nem kezel.  

 

Amennyiben személyes adat vagy különleges adat bármelyike az adatkezelő tudomására jut,  

a berendezés életciklusának lezárásakor azonnal törli számítógépes rendszeréből, illetve az 

érintett iratok selejtezésekor megsemmisíti. 
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A Kft. vevői megrendeléseiket a Kft.-vel esetenként szerződésbe foglalják, vagy az árajánlatra 

adott megrendelés, majd ennek visszaigazolása után lép életbe a jogviszony. A Kft. a 

megrendeléseket minden esetben e-mailben visszaigazolja. A megrendelésekben konkrétan 

(részletes tartalommal) minden esetben meg van meghatározva az, hogy az adott feladatot a 

Kft. milyen formában végzi el. 

 

A Kft-nél a megrendelőkre vonatkozóan általában az alábbi adatok kezelésére kerül sor: 

• a gazdálkodó szervezet neve, címe 

• a gazdálkodó szervezet adószáma 

• a gazdálkodó szervezet statisztikai jele  

• a gazdálkodó szervezet e-mail címe 

• a gazdálkodó szervezet bankszámla száma 

 

A Kft-nél személyekre vonatkozóan az alábbi adatok kezelésére kerülhet sor: 

 

• a személy neve 

• a személy telefonszáma 

• a személy vállalati (munkáltatói) e-mail címe 

• a személy beosztására, tevékenységére vonatkozó megállapítás 

 

Az adatkezelés időtartama a megrendelt berendezés életciklusának végéig tart. 

 

Az adatokhoz való hozzáférés 

 

A Kft. részére a megrendelők, illetve az érintettek részéről megadott adatokhoz az adatkezelő, 

illetve az adatot kérők vagy az adatokat megkapók férhetnek hozzá, mivel ezen adatok 

szükségesek a munka során.  

 

A Kft. részére átadott (közölt, megküldött) adatok a megrendelők tudtával, hozzájárulásával 

kerülnek felhasználásra. 
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Az adatkezelő kötelezettsége gondoskodni arról, hogy a személyes adatokat védje 

jogosulatlan hozzáférés ellen. Az adatokat az adatkezelő számítógépén tárolja, papír 

adathordozó esetén, székhelyén elzárva tárolja. 

 

Az adatkezelő létszámára és tevékenységére tekintettel adatvédelmi tisztviselő kinevezésére 

nem kötelezett a Kft., mivel az adatkezelési rendeletben meghatározott adatféleségeket nem 

kezel. 

 

Amennyiben bármely érintett kifogásolja, hogy az általa adott adatokat vagy a rá vonatkozó 

adatokat az adatkezelő felhasználja, vagy a továbbiakban felhasználja, kérheti az adatok 

azonnali megsemmisítését, törlését. 

 

Az érintettek az adatok kezelésével, felhasználásával, törlésével kapcsolatos kifogásaikat, 

igényeiket bizonyítható módon (írásban vagy számítógépen) kell, hogy közöljék az 

adatkezelővel. Az adatkezelő elérhetősége: fraknoi.edit@vision-experts.hu, illetve a Kft. 

címére küldött levélben: 1105 Budapest, Kirgiz u. 7. 

 

Jogsérelem esetén az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhatnak. 

 

Az adatkezelő a jogellenes adatkezelésért a polgári perrendtartás előírásai szerint felelős. 

 

A jelen szabályzat visszavonásig érvényes. 

 

 

Vision-Experts Fejlesztő és Gyártó Kft. 

 

 

 


