Adatkezelési tájékoztató
Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) személygépkocsi és tehergépkocsi
értékesítése, javítása garanciális ügyintézés valamint bizományosi tevékenységben végzett értékesítésben
részt vevő személyek (a továbbiakban: „Érintett”) személyes adatainak kezelésével kapcsolatos
információkat rögzíti.
TEÁOR 4511 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem
TEÁOR 4519 Egyéb gépjármű-kereskedelem
TEÁOR 4520 Gépjárműjavítás-, karbantartás
TEÁOR 4532 Gépjárműalkatrész kiskereskedelem
1. Az adatkezelő személye
A személygépkocsi és tehergépkocsi értékesítése, javítása garanciális ügyintézés valamint bizományosi
tevékenységben végzett értékesítés keretében megadott személyes adatok kezelése tekintetében többes
adatkezelés valósul meg.
Az adatkezelők köre (a továbbiakban együttesen: „Adatkezelők”) a következő:
1.1. Univer-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 3527 Miskolc József Attila u. 62/A
Cégjegyzékszám: 05-09-011819
Postacím: 3527 Miskolc József Attila u. 62/A
E-mail: univermiskolc@univercar.hu
Telefon: 06-46-502-980
Honlap: www.univercar.hu
(a továbbiakban: „Adatkezelő1”)
1.2. Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe
Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 1.
Cégjegyzékszám: 13-17-000133
Nyilvántartási szám: 40279
Postacím: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 1.
Telefon: +36-23-506-406
Fax: +36-23-416-650
Honlap: www.honda.hu
(a továbbiakban: „Adatkezelő2”)
1.3. Kia Motors Hungary Kft.
Székhely: 1117 Budapest Budafoki út 56.
Cégjegyzékszám: 01-09-714708
Nyilvántartási szám: 85211
Postacím: 1117 Budapest Budafoki út 56.
Telefon: 06-80-315-542
Honlap: www.kia.com/hu/hu/
(a továbbiakban: „Adatkezelő3”)
1.4. WAE Kft
Székhely: 2051 Biatorbágy Budai út 16.
Cégjegyzékszám: 13-09-174957
Postacím: 2051 Biatorbágy Budai út 16.
Telefon: +36 1 451-4851
Honlap: www.wae.hu/
(a továbbiakban: „Adatkezelő4”)
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1.5. CLB Független Biztosítási Alkusz Kft.
Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 21.
Cégjegyzékszám: 01-09-262898
Postacím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 21.
Telefon: 06-1-999-0620
Honlap: www.clb.hu
(a továbbiakban: „Adatkezelő5”)
1.6. Europ Assistance Magyarország Kft.
Székhely: 1134 Budapest Dévai u. 26-28
Cégjegyzékszám: 01-09-565790
Postacím: 1134 Budapest Dévai u. 26-28.
Telefon: +36-1-458-44-44
Honlap: www.europ-assistance.hu
(a továbbiakban: „Adatkezelő6”)
2. Az adatkezelésre vonatkozó információk
2.1. Az adatkezelés nyilvántartási száma
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) az adatkezelést az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: „Infotv.”) 68. § (6) bekezdése alapján 1.2 számú adatkezelőt 40279 számon vette
nyilvántartásba.
2.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján,
vagy szerződés teljesítés során kerül sor. Az érintett hozzájárulása önkéntes, konkrét és teljeskörű
tájékoztatás után írásban egyértelműen megtörténik.
2.3. Az adatkezelés célja
A szerződés teljesítése és jogszabályi kötelezettség teljesítése.
2.4. A kezelt adatok köre
A jelen Tájékoztató 2.1. pontjában meghatározott adatkezelési tevékenység az Érintett következő
személyes adataira vonatkozik:
neve;
születési ideje;
lakcíme;
neme;
e-mail címe;
telefonszáma;
gépjárművének adatai.
2.5. Az adatkezelés módja
A számítógépes hátteret az alkalmazott K2D és Kulcs-Soft program, K2D ECRM, Real Garant, PANEX,
SSM, Microcat, EDOS webes program biztosítja. Előfordul papíralapon történő adatkezelés is.
A személyes adatokat az adatkezelő nevében eljáró értékesítő, szerviz vezető-, ügyintéző, könyvelő,
pénztáros valamint az adatkezelő képviseletére jogosult vezető érheti el. Személyes adatok csak
jogszabályban előírtak szerint az ott meghatározott hatóságok felé kerülnek továbbításra. Adattovábbítás
történik szerződés teljesítése és az adatkezelő jogos érdeke miatt.

2.6. Az adatkezelés időtartama
Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától számított 5 évig tart.
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3. Adatfeldolgozás
Az Adatkezelők adatfeldolgozóként
„Adatfeldolgozó”) szolgáltatását:

igénybe

veszik

az

alábbi

adatfeldolgozó

(a

továbbiakban:

1.1. Univer-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 3527 Miskolc József Attila u. 62/A
Cégjegyzékszám: 05-09-011819
Postacím: 3527 Miskolc József Attila u. 62/A
E-mail: univermiskolc@univercar.hu
Telefon: 06-46-502-980
Honlap: www.univercar.hu
Az Adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelők rendelkezései szerint,
a fent meghatározott célból dolgozza fel, saját céljára nem folytat adatfeldolgozást, és a személyes
adatokat az Adatkezelők rendelkezései szerint, a jelen Tájékoztató 2.6. pontjában meghatározott ideig
tárolja és őrzi meg.
4. Adatbiztonság
Az Adatkezelők gondoskodnak a személyes adatok biztonságáról, megteszik továbbá azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelők ezen intézkedéseket
és szabályokat rendszeresen felülvizsgálják, és szükség esetén módosítják.
Az Adatkezelők védik a személyes adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy
sérülés, továbbá az Adatkezelők által alkalmazott technika megváltozása miatt történő hozzáférhetetlenné
válás ellen.
5. Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
5.1. Az Érintett jogai
Az Érintett az Adatkezelők jelen Tájékoztató 1. pontjában meghatározott elérhetőségein keresztül:
-

tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását;
tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

5.1.1. Tájékoztatás kérése
Az Érintett kérelmére bármelyik Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett személyes adatainak kezelésével,
továbbításával, feldolgozásával kapcsolatos az Infotv. 15. § (1) bekezdésben meghatározott
körülményekről (azaz pl. arról, hogy az Adatkezelők az Érintett milyen személyes adatait, milyen jogalapon,
milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezelik).
Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelők csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban
meghatározott esetekben tagadhatják meg.
Az Adatkezelők az Érintett erre vonatkozó kérelme esetén 25 (huszonöt) naptári napon belül írásban adják
meg az Érintettnek a tájékoztatást.
5.1.2. A személyes adatok helyesbítése, törlése vagy zárolása
A valóságnak nem megfelelő személyes adatot az Adatkezelők helyesbítik, amennyiben a valóságnak
megfelelő személyes adat a rendelkezésükre áll.
A személyes adatot az Adatkezelők törlik, amennyiben:
a kezelése jogellenes;
az Érintett az adatok törlését kéri;
az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést nem
zárja ki a törvény;
az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt;
a törlést a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
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Az Érintett kérésére, illetve abban az esetben, ha a rendelkezésre álló információk alapján a törlés
feltételezhetően sértené az Érintett jogos érdekeit, az Adatkezelők törlés helyett zárolják a személyes
adatokat. Az így zárolt személyes adatok csak addig kezelhetők, ameddig fennáll az az adatkezelési cél
vagy ok, amely kizárta a személyes adat törlését.
5.1.3. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból, így például abban az esetben tiltakozhat
személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvéleménykutatás céljára történik.
Ebben az esetben az Adatkezelők a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári napon belül
megvizsgálják a tiltakozást, és a vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatják.
Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt
elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc)
naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.
5.2. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei
5.2.1. Hatóság vizsgálatának kezdeményezése
Az Érintett az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján a Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet
arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy
annak közvetlen veszélye fennáll.
A Hatóság vizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 52-58. §-ai tartalmaznak.
A bejelentést a Hatóság alábbi elérhetőségein lehet megtenni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu
5.2.2. Bírósági eljárás kezdeményezése
Az Érintett jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulhat, a
bíróság ezen ügyben soron kívül jár el.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A per az Érintett választása szerint az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszék előtt is megindítható (pl. budapesti lakóhely vagy tartózkodási hely esetén a Fővárosi
Törvényszék előtt).
A törvényszékek felsorolása és elérhetősége az alábbi linken keresztül tekinthető meg:
www.birosag.hu/torvenyszekek
Miskolc 2018.05.25.
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