ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Az Innovariant Nyomdaipari Kft. partnerei részére
(Az adatkezelési szabályzat 2. sz. melléklete)

Hatályos: 2018. 07. 05.
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1.

Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: INNOVARIANT Nyomdaipari Kft.
Székhely: 6750 Algyő, Ipartelep 4.
Cégjegyzék szám: 06-09-004321
Képviselője: Drágán György ügyvezető
Telefon: +36 (62) 493-626
Email: gdpr@innovariant.hu
Honlap: http://innovariant.hu/
Az adatkezelési tevékenységért felelős személy: Varró-Drágán Nelli
2.

A tájékoztató célja

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az érintettek számára közérthető formában és áttekinthető
módon információt biztosítson személyes adataik kezelésével kapcsolatban.
Az adatkezelés nem tartozik fő tevékenységeink sorába, de annak vitelében különös tekintettel
vagyunk a vonatkozó európai uniós és hazai jogi szabályozásra, különösképpen az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) „A természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - GDPR)” valamint a
hazai „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.) előírásaira.
Szakmai tevékenységünket illetően cégünk komplex nyomdaipari szolgáltatásokat nyújt, illetve
kereskedelmi tevékenységet folytat.
3.

Az adatkezelés általános célja

Megállapodás ügyfeleinkkel, partnereinkkel, a szerződések teljesítése, valamint számviteli bizonylatok
kiállítása. A weboldalainkon történő regisztráció, hírlevelek küldése.
4.

Kezelt adatok

4.1 Partner adatok
4.1.1

Szerződéses kapcsolatok

Érintettek: minden természetes személy, aki a szerződésben a másik szerződő fél társaság
képviselőjeként, kapcsolattartójaként szerepel.
Adatkezelés célja: Szerződéskötés és teljesítés.
Tevékenység

Adatfajta

Jogalap

Cél

Jogos érdek

szerződéskötés és
teljesítés
5+1 év
(azonosítás,
kapcsolattartás)

név
szerződéskötés

e-mail cím
telefonszám

Őrzési idő
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Az adatkezelés folyamata:
A szerződéskötés során a partner által megadott adatokat felhasználjuk, azokat a szerződéses
kapcsolat tartama alatt kezeljük, kizárólag a szerződés teljesítése, és kapcsolattartás céljából.
Az adatok megadása egyik esetben sem kötelező, ugyanakkor a szerződéskötésnek, megállapodásnak
elengedhetetlen feltétele az azonosításra és kapcsolattartásra alkalmas személyes adatok ismerete.
Az adatok továbbításra kerülhetnek az illetékes hatóság (NAV), a közreműködő szervezet ellenőrzése
során, pályázatíró cég, közbeszerzési tanácsadó részére.
4.1.2

Magánszeméllyel kötött szerződések (megbízás, vállalkozás, szolgáltatás)

Érintettek: minden magánszemély szerződő partner
Adatkezelés célja: szerződés megkötése és teljesítése

Tevékenység

Adatfajta

Jogalap

név
anyja neve
születési hely
Magánszeméllyel
születési idő
kötött szerződések
lakcím
(megbízás,
Hozzájárulás
vállalkozási
engedély
vállalkozás,
száma
szolgáltatás)
email cím
telefonszám
bankszámlaszám

Cél

Őrzési idő

szerződéskötés és
5+1 év
teljesítés

Az adatkezelés folyamata:
Szerződéskötés során a magánszemély által megadott adatokat felhasználjuk, azokat a szerződéses
kapcsolat tartama alatt kezeljük, kizárólag a szerződés teljesítése, és kapcsolattartás céljából.
Az adatok megadása egyik esetben sem kötelező, ugyanakkor a szerződéskötésnek, megállapodásnak
elengedhetetlen feltétele az azonosításra és kapcsolattartásra alkalmas személyes adatok ismerete.
Az adatok továbbításra kerülhetnek az illetékes hatóság (NAV), a közreműködő szervezet ellenőrzése
során, pályázatíró cég, közbeszerzési tanácsadó részére.
4.1.3

Számlák kezelése

Érintettek: minden egyéni vállalkozó, aki velünk szerződést köt.
Adatkezelés célja: Számviteli törvény szerinti bizonylat kezelése.
Tevékenység

Adatfajta

számlák
kezelése

név

Jogalap

Cél
Őrzési idő
Számviteli
törvény
Jogi kötelezettség
szerinti
bizonylat 8+1 év
teljesítése
kezelése (azonosítás)

Az adatkezelés folyamata:
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Egyéni vállalkozó partnereink és magánszemélyek esetében a bizonylatok tartalmaz(hat)nak személyes
adatot. Ezeket az iratokat megőrizzük a Számviteli törvény előírásainak megfelelően.
Az adatok megadása a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező. Elmulasztása esetén a számla nem
fogadható el.
Az adatok továbbításra kerülnek a könyvelést végző partner, valamint ellenőrzés esetén az illetékes
szerv (NAV) részére.
4.1.4

Megrendelés

Érintettek: a megrendelő képviselője
Adatkezelés célja: a megrendelés teljesítése
Tevékenység

Adatfajta
név
Megrendelés
e-mail cím
telefonszám

Jogalap
jogos érdek

Cél
megrendelés teljesítés

Őrzési idő
5+1 év

Az adatkezelés folyamata:
Megrendelés során a megadott adatokat felhasználjuk, azokat a szerződéses kapcsolat tartama alatt
kezeljük, kizárólag a megrendelés teljesítése, és kapcsolattartás céljából.
Az adatok megadása egyik esetben sem kötelező, ugyanakkor a megrendelés teljesítésének
elengedhetetlen feltétele az azonosításra és kapcsolattartásra alkalmas személyes adatok ismerete.
Az adatok továbbításra kerülhetnek az illetékes hatóság (NAV) részére egy ellenőrzés során.
4.1.5

Termékdíj nyilatkozat

Érintettek: a szerződő partner képviselője
Adatkezelés célja: szerződéskötés és teljesítés
Tevékenység

Adatfajta

Termékdíj
nyilatkozat

név
aláírás

Jogalap
jogi kötelezettség
teljesítése

Cél
szerződéskötés és
teljesítés

Őrzési idő
6 év

Az adatkezelés folyamata:
Az érintett partner kitölti a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben meghatározott nyilatkozat
formanyomtatványát és átadja az Innovariant Kft. részére. A nyilatkozat a „munkatáskába”, kerül,
valamint a számla mellé is csatolásra kerül egy példány.
Az adatok továbbításra kerülhetnek az illetékes hatóság (NAV) részére egy ellenőrzés során.
4.1.6

Vevő nyilvántartás

Érintettek: partnerek
Adatkezelés célja: kapcsolattartás megkönnyítése
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Tevékenység

Adatfajta
név
számlázási cím
e-mail cím
Vevőnyilvántartás
adószám
telefonszám
bankszámlaszám

Jogalap

Cél

szerződéskötés és
teljesítés

jogos érdek

Őrzési idő

5+1 év

Az adatkezelés folyamata:
Állandó vevőink kapcsolattartóinak elérhetőségi adatairól nyilvántartást vezetünk a könnyebb
kereshetőség érdekében. Az adatokat elektronikusan őrizzük a vállalatirányítási rendszerünkben. Az
adatokat nem továbbítjuk harmadik személy részére.
4.1.7

Iktatási rendszer

Érintettek: szerződő partner és képviselője
Adatkezelés célja: szerződéskötés és teljesítése
Tevékenység
Iktatási
rendszer
(Access)

Adatfajta
név
szállítási cím
(egyéni
vállalkozóknál)
e-mail cím
telefonszám

Jogalap

jogos érdek

Cél

szerződéskötés és
teljesítés

Őrzési idő

5+1 év

Az adatkezelés folyamata:
Partnereink kapcsolattartási adatait iktatási rendszerben is nyilvántartjuk.
4.2 Szakmai tevékenység körében kezelt adatok
4.2.1

Webáruház regisztráció

Érintettek: webáruházba regisztráló magánszemélyek / partnerek képviselői
Adatkezelés célja: regisztráció

Tevékenység
Webáruház
regisztráció

Adatfajta
név
e-mail cím
jelszó
telefonszám
számlázási cím

Jogalap

hozzájárulás

Cél
Őrzési idő
webáruházon keresztül
történő vásárlás
hozzájárulás
lehetővé tétele
visszavonásáig
biztonságos, követhető (leiratkozásig)
formában
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Az adatkezelés folyamata:
A webáruházban vásárolni kívánó személyek felhasználói profiluk létrehozása előtt regisztrálnak a
weboldalon, így jutnak saját jelszóhoz, mellyel a továbbiakban beléphetnek az oldalra. A webáruházat
a Webmotion Kft. üzemelteti, ennek során az adatokhoz hozzáférhetnek.
A fenti adatok nem kerülnek továbbításra.
4.2.2

Hírlevél regisztráció (könyvtárház.hu)

Érintettek: Hírlevélre regisztráló magánszemélyek/partnerek képviselői
Adatkezelés célja: hírlevél küldése
Tevékenység

Adatfajta

Jogalap

név

Hírlevél
regisztráció

Cél

Hozzájárulás

Őrzési idő
hírlevél küldése

email cím

hozzájárulás
visszavonásáig
(leiratkozásig)

Az adatkezelés folyamata:
A hírlevélre feliratkozni kívánó személyek megadják fenti adataikat annak érdekében, hogy az
Innovariant Kft. hírlevelet küldhessen részükre. A hírlevél-küldéshez az Adatkezelő szolgáltatót vesz
igénybe, mely ennek során hozzáférhet az adatokhoz. A szolgáltató megnevezése: Mailchimp, The
Rocket Science Group, LLC.
4.2.3

Hírlevél regisztráció (Innovariant.hu)

Érintettek: Hírlevélre regisztráló magánszemélyek/partnerek képviselői
Adatkezelés célja: hírlevél küldése
Tevékenység

Adatfajta

Hírlevél
regisztráció

Jogalap

név
email cím

Hozzájárulás

Cél
tájékoztatás (jogszabály
változás, nyitva-tartás,
stb.)

Őrzési idő
hozzájárulás
visszavonásáig
(leiratkozásig)

Az adatkezelés folyamata:
A hírlevélre feliratkozni kívánó személyek megadják fenti adataikat annak érdekében, hogy az
Innovariant Kft. hírlevelet küldhessen részükre. A hírlevél-küldéshez az Adatkezelő szolgáltatót vesz
igénybe, mely ennek során hozzáférhet az adatokhoz. A szolgáltató megnevezése: Mailchimp, The
Rocket Science Group, LLC.
4.2.4

DM levelek

Érintettek: VIR-ben szereplő partnerek
Adatkezelés célja: hírlevél küldése
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Tevékenység
DM levelek

Adatfajta
e-mail cím

Jogalap
jogos
érdek

Cél

Őrzési idő

tájékoztatás (jogszabály
változás, nyitva-tartás, levél
címzése, stb.)

partneri viszony
megszűnéséig

Az adatkezelés folyamata:
Az Innovariant Kft. bizonyos esetekben direkt marketing leveleket küld partnerei részére, elsősorban
informatív tartalommal. Az e-mail címek, mint személyes adatok kezelése ebben az esetben az
Adatkezelő jogos érdekén alapul, az ezzel kapcsolatban elvégzett érdekmérlegelési tesztet az érintett
megismerheti. Az adatkezelés ellen az érintett tiltakozhat.
4.2.5

Ajánlatkérés

Érintettek: az a magánszemély/cég képviselője, aki ajánlatot kér
Adatkezelés célja: ajánlat küldése
Tevékenység

Adatfajta

Jogalap

Cél

Őrzési idő

név
Ajánlatkérés

telefonszám

hozzájárulás

ajánlat küldése

e-mail cím

hozzájárulás
visszavonásáig
(leiratkozásig)

Az adatkezelés folyamata:
A weboldalon keresztül történő ajánlatkérés esetén az Ajánlatkérő kapcsolattartója megadja a fenti
adatait, melynek alapján az Adatkezelő munkatársai kapcsolatba tudnak lépni vele. Az adatok
megadása nem kötelező, de nélkülük a kapcsolatfelvétel és az ajánlatadás nem lehetséges.
4.2.6

Elektronikus levelezés

Érintettek: levelező partnerek, munkatársak
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Tevékenység

Adatfajta
név
Elektronikus
levelezés
e-mail cím

Jogalap
hozzájárulás

Cél
elektronikus
kapcsolattartás

Őrzési idő
hozzájárulás
visszavonásáig
(leiratkozásig)

Az adatkezelés folyamata:
Elektronikus levelező rendszerünkben megtalálható partnereink neve és elektronikus levélcíme.
Ezeket az adatokat kizárólag kapcsolattartásra használjuk, azokat harmadik fél részére nem
továbbítjuk.
5.

Az adatok biztonsága

Technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárások kialakításával gondoskodunk az általunk
kezelt személyes adatok biztonságáról.
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Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A személyes adatokhoz csak azok a munkatársaink férnek hozzá, akiknek feladataik ellátásához
szükségük van azok megismerésére. Minden munkatársunk titoktartási kötelezettséget vállalt.
Az adatok biztonsága érdekében












6.

Az informatikai rendszer tervezése és üzemeltetése során felmérjük és figyelembe vesszük a
lehetséges kockázatokat, törekedve azok folyamatos csökkentésére.
Az adatok informatikai biztonságát a kockázatokkal összhangban összetett technikai
intézkedésekkel védjük, melynek része például: hozzáférés felügyelet, mobil eszközök
szabályozása és védelme, titkosítási intézkedések, fizikai biztonság megvalósítása, rosszindulatú
kódok elleni védelem, információátvitel biztonsága.
Az adatkezelési folyamatokat szabályoztuk, meghatározva a felelősségeket. A munkatársakat
megfelelő képzésben részesítettük.
Az informatikai rendszerünk megfigyelésével gondoskodunk a lehetséges problémák, események
felderítéséről.
Figyelemmel kísérjük a felmerülő fenyegetéseket és sérülékenységeket (mint pl. számítógépes
vírusok, számítógépes betörések, szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások, stb.), hogy időben
intézkedhessünk azok elkerülése, elhárítása érdekében
Az esetleges incidensek felismerésére, jelzésére, kivizsgálására és jelentésére szabályozásokat
alkottunk.
az informatikai eszközöket valamint a papíron kezelt információkat védjük az illetéktelen fizikai
hozzáférés, valamint a környezeti hatások (pl. víz, tűz, elektromos túlfeszültség) ellen
Nagy gondot fordítunk a munkatársak információbiztonsági képzésére és a tudatosság növelésére
Az üzemeltetésben résztvevő szolgáltatók kiválasztásánál alapvető szempont a megbízhatóság, a
szállítói szeződésekben megfelelő biztosítékot kötünk ki a GDPR-nak való megfelelés és az
adatbiztonság érdekében.
Az adatok továbbítása, átadása

A velünk szerződéses kapcsolatban álló partnerek személyes adatait nem továbbítjuk más
adatkezelőnek. Az adatok átadására hatósági megkeresések esetén kerülhet sor (pl. NAV ellenőrzés).
Pályázatokban történő együttműködés esetében előfordulhat személyes adatok átadása a
közreműködő szervezet, illetve alvállalkozó (pályázatíró vagy projektmenedzsment vállalkozás)
részére. Amennyiben ez túlmutatna az adatkezelés eredeti célján, az adatokat kizárólag az érintett
kifejezett hozzájárulása esetén adjuk át harmadik fél részére.
A társaságunk által működtetett irányítási rendszerek auditja során előfordulhat különböző
nyilvántartások ellenőrzése, de ezekben az esetekben az auditor nem a személyes adatokat, csupán a
nyilvántartás meglétét ellenőrzi.
Az adatokhoz bizonyos tevékenységeknél az általunk igénybevett szolgáltató (pl. tárhely szolgáltató,
hírlevél küldő szolgáltató, stb.) hozzáférhet. Minden ilyen esetre vonatkozóan a szolgáltatókkal
adatfeldolgozói megállapodást kötünk, mely részletesen szabályozza az adatkezelés feltételeit. Az
egyes szolgáltatókat a 4-es pontban minden esetben feltüntettük.
7.

Az érintettek jogai

Minden érintettnek joga van:


Az őt érintő adatkezelésről annak megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon
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Hozzáférjen az őt érintő adatkezeléssel kapcsolatos minden információhoz
Hibás, pontatlan, hiányos adatainak helyesbítését kérni
Személyes adatainak törlését (elfelejtését) kérni
Az adatkezelés korlátozását kérni
Tiltakozni adatainak bizonyos esetekben történő, pl. marketing célú felhasználása ellen
Jogorvoslattal élni az adatkezeléssel szemben

Ezeket a jogokat az érintettek az alább megadott elérhetőségeink használatával, írásban, illetve
előzetes egyeztetés alapján személyesen gyakorolhatják. Minden megkeresésre igyekszünk a lehető
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül válaszolni.
Elérhetőségek a joggyakorlás érdekében:
Elérhetőségek a joggyakorlás érdekében:




Postai levélben: 6750 Algyő, Ipartelep 4.
E-mailben: gdpr@innovariant.hu
Személyesen: a +36 (62) 493-626-os telefonszámon egyeztetett módon.

Telefonon személyes adatokkal kapcsolatos információkat nem áll módunkban kiadni, mivel nem
tudjuk azonosítani a hívó felet.
Jogaik megsértése esetén az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordulhatnak
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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