Adatkezelési tájékoztató
Bevezető
A KAMOWE kft. személygépkocsik értékesítésével, bontásával és a bontott
autóalkatrészek kereskedelmével foglalkozó társaság.
Az aktuális árukészlethez kapcsolódó tájékozódást cégünk a telephelyén történő
személyes érdeklődésen túlmenően a honlapján (www.kamowe.hu) keresztül is,
regisztráció nélküli lehetőséggel biztosítja. Fő tevékenységünkhöz kapcsolódóan az Európai Unió Adatvédelmi Rendeletét (GDPR) és a hatályos magyar
adatvédelmi szabályozást (Info tv.) is figyelembe véve - adatkezelőnek
minősülünk.
A KAMOWE kft. elkötelezett abban, hogy tiszteletben tartsa, védje a természetes
személyek alapvető jogait, különösen a személyes adataik védelméhez való
jogukat.
Adatkezelő:
Név:
Székhely:
Adószám:
Ügyvezető:
E-mail:

KAMOWE kft.
4405 Nyíregyháza, Debreceni út 242.
24241366-2-15
Kajdi Lajos
info@kamowe.hu

Mi a célja e tájékoztatónak?

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi rendelete (GDPR) különféle jogokat
biztosít a hatálya alá tartozó adattulajdonos természetes személyek (pl. vásárló,
érdeklődő,
érintett)
számára.
Adatvédelmi
tájékoztatónk
segítségével
megismerheti, hogy adattulajdonosként Önnek milyen jogai vannak, és azokat
hogyan gyakorolhatja.
Az alábbi kérdésekre adunk válaszokat e tájékoztatónkban:
o
o
o

milyen célból kérjük, ill. kezeljük az Ön személyes adatait;
meddig és milyen jogalappal kívánjuk az adatait kezelni;
Önnek, mint érintettnek, milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel
összefüggésben.

Milyen személyes adatokat kezelünk?


A számlázás és az érdeklődők általi árajánlat kérés során kezeljük, ill.
tároljuk az Ön következő személyes adatait: név, lakcím, e-mail cím



A telephelyen vagyonvédelmi célból kamerákat üzemeltetünk, melyek
felvételei adatkezelésnek minősülnek. Az ennek kapcsán érintett
személyes adatok: arckép, mozgás

Az adatokat az adat tulajdonosától (érintett) közvetlenül kapjuk, személyes
adatokat egyéb helyről nem szerzünk be és nem tárolunk.
Milyen célra használjuk a személyes adatokat?
A tárolt adatokat az érintettek tájékoztatásához (mint árajánlat adás), jogszabály
által előírt kötelezettségek teljesítéséhez (mint számlázás), valamint a
telephelyen történő mozgás, esetleg behatolás megfigyelésére használjuk
(vagyonvédelem).
Mi az adatkezelésünk jogalapja?
Adatkezelési tevékenységünket az alábbi jogszabályok alapján, azokat teljes
mértékben betartva végezzük:
o
o
o

o
o

az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679
Rendelet (GDPR);
Info. törvény; (2011. évi CXII. törvény, Információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról)
a Gazdasági Reklámról szóló törvény (2008. évi XLVIII. törvény
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól)
az Adózás rendjéről szóló törvény (2017. évi CL. (Art.) törvény)
2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól

Az adatkezelési célok és az egyes jogalapok összefüggéseiről az adatkezelés
megkezdése előtt szóban tájékoztatást adunk. Ha Ön olyan adatokat küld
számunkra, amelyeket nem kértünk, ill. amelyek kezeléséhez nem rendelkezünk
jogalappal, akkor töröljük.
ÁRAJÁNLAT: Amennyiben Ön emailben árajánlatot kér, akkor az így megadott
személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett
hozzájárulása. Erről – jelen formában - előzetes tájékoztatást adunk
honlapunkon, melyet az e-mail elküldése előtt megismerhet. Az önkéntesen, a
hozzájárulásának kifejezett megadása nélkül részünkre küldött személyes adatait
nem tároljuk, ill. amelyeket kérésünk nélkül megadta, töröljük.
SZÁMLÁZÁS: ha vásárlásaihoz kiállítandó számla elkészítése érdekében kérjük
személyes adatait, akkor ezzel a törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget,
így az adatkezelésnek ez a jogalapja.

A KAMERÁS MEGFIGYELÉS jogalapja cégünk vagyonvédelemhez fűződő jogos
érdeke.
Alkalmazunk-e az automatizált döntéshozatalt, ún. profil-alkotást?
Nem.
Kivel osztjuk meg a személyes adatokat?
Az Ön személyes adatait jogszerűen átadjuk a cégünk számára szolgáltatást
nyújtó partnereinknek, akik könyvelési, nyilvántartási, adatszolgáltatási
kötelezettségeink teljesítésében működnek közre.
Partnereink adatfeldolgozók, tehát az adatok felhasználásról nem hoznak
döntéseket, mindössze a megbízásunkból látnak el feladatokat. Az ennek során
tudomásukra jutó személyes adatok – e Tájékoztatóban részletezett adatvédelmi
szabályokkal összhangban - védelméről maguk is gondoskodnak.

Könyvelő partnerünk: Czomba Antal


elérhetősége: 4400 Nyíregyháza Vécsei Köz 19. 1/6



Tel.: +3630 2238-810

Tűz-és munkavédelem: Tűzmegelőzés Kft


elérhetősége: 4400 Nyíregyháza Kis Ernő utca 17.



Tel. 42/504-642

Rendszergazda: Molnár Dénes egyéni vállalkozó


elérhetősége: 4225 Debrecen Sillye Gábor Utca 103.



Tel.: +3670 5583-040

Továbbítjuk-e az adatokat külföldre?

Nem
Meddig tároljuk a személyes adatokat?






árajánlat kérésével összefüggésben az ajánlatunk megküldésétől számítva
30 napig.
számlázás esetén a jogszabályi kötelezettségeinkből eredően a számla
kibocsátását követő 8 évig
a cégünknek bejelentett (kereskedelmi) panasz esetén annak kivizsgálását
követő válaszunk megküldésétől számított 5 évig
a kamerafelvételeket 72 óráig

Önnek milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben?
Ön bármikor, korlátozás nélkül kérheti, hogy tájékoztassuk az Önre vonatkozó
személyes adatokról. Kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy kérését 30 napon belül elbíráljuk és értesítést
küldünk Önnek eredményéről.
A hozzájárulását visszavonó nyilatkozatát, vagy az adatkezelésünk elleni
tiltakozását bármely módon megteheti, de ahhoz, hogy az ügyintézést
meggyorsítsuk, kérjük, itt jelentse be: kamowe@freemail.hu
Tájékoztatjuk, hogy Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog, amelynek
keretében kérheti, hogy az általunk kezelt adatait egy Ön által megjelölt
adatkezelőhöz/adatfeldolgozóhoz továbbítsuk, feltéve, hogy ennek technikai és
adatbiztonsági feltételei rendelkezésre állnak.
Az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely
időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás
előtt a hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
A Felügyeleti hatósághoz fordulhat adatkezelésünk elleni panaszával:
 Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság
Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.


A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu

Felhívjuk figyelmét arra, hogy személyes adatait árajánlat kérése kapcsán nem
köteles megadni, de amennyiben nem adja meg elérhetőségét, akkor nem áll
módunkban e-mailben tájékoztatást adni Önnek. Ebben az esetben személyesen
vagy telefonon fogjuk tájékoztatni Önt minden olyan információt érintően, mely
segítheti a vásárlási döntésében vagy – kérésére - szakmai véleményünket
tartalmazza.
Hogyan tehet panaszt cégünknél?
A panasz bejelentésének módjai
1. Szóbeli panasz
Személyesen:
– telephelyünkön nyitvatartási időben. Az irodáink címe, és nyitvatartási

ideje: Nyíregyháza, Debreceni út 242. Nyitva tartás: munkanapokon 817h, szombaton 8-12h.
2. Írásbeli panasz
a) postai úton: 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 242. címre küldött
levélben
b) elektronikus úton: kamowe@freemail.hu
Mit tehet Ön az adatok védelme érdekében?
Ha olyan eseményt észlel, ami megítélése szerint sértheti az Ön, vagy mások
személyes adataihoz fűződő jogait, kérjük, jelezze e-mailben!
Fontos, hogy a bejelentés során adjon meg minden rendelkezésre álló
információt, hogy mielőbb intézkedhessünk!
Adatvédelmi tisztviselő:
Társaságunk fő tevékenységéhez kapcsolódóan nem kezel nagy mennyiségű
és/vagy különösen érzékenynek minősíthető személyes adatot, ezért
adatvédelmi tisztviselő megbízását, foglalkoztatását nem tartja indokoltnak, s
erre a hatályos jogi szabályozás sem kötelezi.
Használ-e a weboldalunk cookie-kat?
Nem.
Tájékoztatásul:
Fenntartjuk a jogot arra vonatkozóan, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót
folyamatosan frissítsük, ennek során a tájékoztatóban részletezett információkat
- a jogszabályi változásokat követve - egyoldalúan módosítsuk. Az esetleges
módosítás telephelyünkön és honlapunkon is elérhető.

Nyíregyháza, 2018.10.15.

KAMOWE Kft.

