
TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELŐRŐL, ÉS A SZEMÉLYEK JOGAIRÓL, AKIKNEK 

SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSRE KERÜLNEK 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz., 2016. április 27-i, a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete 

(Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján tájékoztatjuk, hogy: 

1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELŐJE 

A személyes adatok kezelője:  

A Kęty-i (Lengyelország) székhelyű ALUMETAL S.A. társaság (székhelye: Kęty, ul. 

Kościuszki 111, 32-650 Kęty, az Országos Bírósági Nyilvántartás vállalkozások 

nyilvántartásába a Krakkó-Belvárosi Körzeti Bíróság XII. Gazdasági és Országos Bírósági 

Nyilvántartási Kollégiuma által KRS: 0000177577 számon bejegyezve, adószáma: 

5492040001, REGON statisztikai számjele: 357081298; 

Az adatkezelővel írásban lehet kapcsolatba lépni, hagyományos posta útján az alábbi címen: 

ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, Lengyelország, vagy e-mail útján az info.rodo@alumetal.pl 

e-mail címen. 

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI ÉS CÉLJA 

Az adatok az alábbi célból kerülnek kezelésre: (i) a szerződés teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) 

bekezdés b) pont); (ii) az Alumetal S.A. vagy harmadik személyek által érvényesített, jogilag 

megalapozott érdekek érvényesítése (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés f) pont) – a személlyel való 

kapcsolatfelvétel esetén, akire az adatok vonatkoznak, a megkötött szerződéssel nem 

kapcsolatos ügyekben, szerződés és/vagy egyéb együttműködési forma létrehozására irányuló 

lépések megtétele érdekében, a személy- és vagyonbiztonság biztosítása érdekében és más 

indokolt esetekben, (iii) jogi kötelezettség teljesítése miatti szükségesség esetén (GDPR 6. 

Cikk (1) bekezdés c) pont) – kötelezettségek helyes elszámolásának és érvényesítésének 

lehetővé tétele érdekében, a személyek kérelmeinek teljesítése érdekében, akikre az adatok 

vonatkoznak, illetve más, jogszabályban meghatározott esetekben, (iv) a személy 

hozzájárulása alapján, akire az adatok vonatkoznak (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont) – a 

hírlevél felhasználói és a munkaerő-toborzási folyamat résztvevői esetében; 

A munkaerő-toborzási folyamat iránt érdeklődő személyek számára szánt tájékoztató 

közlemény elérhető ezen a [linken]. 

3. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA 

Az adatkezelés időtartama az adatkezelés jogalapjától és céljától függ. 

Az adatkezelés időtartama a hatályos jogszabályokból is következhet, ha azok alkotják az 

adatkezelés jogalapját. Az adatkezelés ideje a jogalapnak megfelelően: 



• Az Adatkezelő jogilag megalapozott érdeke esetén – az érdek érvényesítését lehetővé 

tevő ideig, vagy az adatkezeléssel szembeni joghatályos tiltakozás benyújtásáig. 

• hozzájárulás esetén – a hozzájárulás visszavonásáig. 

• A szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez való szükségesség esetén – a szerződés 

megszűnéséig. 

A fent megadott adatkezelési időszakok meghosszabbodhatnak abban az esetben, ha az 

adatkezelés elengedhetetlen követelések érvényesítése vagy azokkal szembeni védekezés 

érdekében. Az adatkezelés idejének elmúltával az adatok visszafordíthatatlanul törlésre vagy 

anonimizálásra kerülnek. 

4. SZEMÉLYES ADATOK ÁTADÁSA 

Az adatok átadhatók a kezelésükre jogszabály alapján felhatalmazott jogalanyok és szervek 

számára. Az adatok átadhatók harmadik személyeknek – az Alumetal S.A. Tőkecsoport más 

szervezeteinek, műszaki és szervezeti szolgáltatásokat nyújtó jogalanyoknak (pl. informatikai 

szolgáltatóknak), valamint jogi és tanácsadó szolgáltatásokat nyújtó jogalanyoknak, amelyek 

az adatokat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján, annak utasításai szerint kezelik. 

5. PROFILOZÁS 

A személyes adatok nem kerülnek feldolgozásra automatizált módon, döntéshozatali célból, 

beleértve az ilyen célú profilalkotást. 

6. AZ ADATOK ÁTADÁSA AZ EGT-N KÍVÜLRE 

Az adatok átadhatók az EGT területén kívüli harmadik államba, az Adatkezelő által használt 

szoftverek általunk végrehajtott szervizelése céljából. Az adatok átadására a személyes adatok 

védelmére vonatkozó hatályos szabályozással összhangban kerül sor, az Európai Bizottság 

által elfogadott általános szerződéses klauzulák alapján. 

 7. A SZEMÉLY JOGAI, AKIRE AZ ADATOK VONATKOZNAK  

A személyes adatok kezelésével összefüggésben a személyeket, akiknek adatai kezelésre 

kerülnek, megilletik (megfelelően) az alábbi jogok: 

• hozzáférés kérése az Adatkezelőtől a kezelt személyes adatokhoz, 

• a személyes adatok helyesbítésének kérése az Adatkezelőtől, 

• a személyes adatok törlésének kérése az Adatkezelőtől, 

• a személyes adatok kezelése korlátozásának kérése az Adatkezelőtől, 

• tiltakozás bejelentése a személyes adatok kezelésével szemben, 

• a személyes adatok átvitele, 

• a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonása, azzal, hogy a 

visszavonás nem érinti a hozzájárulás alapján annak visszavonását megelőzően végzett 

adatkezelés jogszerűségét, 

• panasztétel a felügyelő hatóságnál (a Személyes Adatok Védelmének Hivatala 

elnökénél). 

8. AZ ADATGYŰJTÉS FORRÁSA 



Ha a személyes adatokat nem a személytől szereztük, akire az adatok vonatkoznak, hanem 

más jogalanyoktól, ez azt jelenti, hogy azokat szerződéses partnerünktől, a közösségi 

médiából, az Internetről vagy más nyilvános forrásból szereztük. 


