Adatkezelési Tájékoztató
Jelen tájékozató célja, hogy a természetes személyek számára megadjon minden lényeges információt az adatai
kezelése tekintetében.

Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: CD Cargo Kft.
Székhely: 1043 Budapest, Dugonics u. 11. 1emelet 111.(Nivelco Trade Center)
Kapcsolattartás: Levélben, e-mailen vagy telefonon.
Telefon: 0613708606
E-mail: cargoag@cargoag.hu; balazs.korbely@cargoag.hu
Adatvédelmi Tisztviselő:
Korbely Balázs, Telefonszám:0613708606
Adatvédelmi kérelmek:
amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az
adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy
elektronikusan az alábbi címre küldheti: 1043 Budapest,
Dugonics
u.
11.
illetve
a
cargoag@cargoag.hu;
balazs.korbely@cargoag.hu e-mail címekre. Válaszainkat
késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön
által megjelölt címre.
Külföldi adattovábbítás:

nem történik külföldre továbbítás.

Jelen tájékozató célja, hogy a természetes személyek számára megadjon minden
lényeges információt az adatai kezelése tekintetében.
A CD Cargo Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját,
akik Adatkezelő számára személyes adatot adnak át, és elkötelezett az adatok védelmében.

Adatkezelési célok: A szállítmányozási munkák ellátásához, pl.: szállítmányozáshoz,
vámügyintézéshez az ügyfelek
(továbbiakban: érintettek) egyes
személyes adatainak kezelése
Munkavállalók és pályázók adatainak kezelése
Jogos érdek jogalap: A vállalkozás a GDPR 6. cikkében foglaltak megvizsgálását követően
arra jutott, hogy a szerződésben aláíró félként nem szereplő természetes
személyek (érintettek) adatai kezelésének jogszerűsége a GDPR 6. cikk
(1) f) pontja szerint az adatkezelő jogos érdekére alapítható.

a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c) pont
Kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek
munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja,
érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
Munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
Szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés
b) pont

Kezelendő
személyes adatok:

Az érintettek adatai: neve, munkahelyi telefonszáma és munkahelyi email címe, adószáma, adóigazolvány másolata, lakcíme, személyi
igazolványának másolata, külföldi küldetésére vonatkozó hivatalos
okmányok, A személyes adatokat az adatkezelő ügyfeleként aláíró
személy bocsátja rendelkezésre.
Munkavállalók adatai: név, lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám,
bankszámlaszám, munkavállalók gyermekeinek adatai

Adatkezelés célja:

A szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges
kapcsolattartás
a
hatóságok
által
megkövetelt
okmányok
rendelkezésükre bocsátása.

Jogos érdek:

A vállalkozás által a a vállalt munkák elvégzésének hatékony
teljesítésének elősegítése.

Érintett jogai,
amelyek sérülhetnek:
Névviseléshez
fűződő
jog;
azonosíthatósága egyéb adatok alapján

természetes

személy

Az adatkezelés
időtartama:

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A
számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési idejéről nem rendelkezik
jogszabály, de azok megőrzéséről a munkáltató minimum az egyéb
jogszabályokban rögzített megőrzési határidők közül a leghosszabb előírt
ideig gondoskodik (jelenleg a leghosszabb idő: 8 év).
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: a szerződés teljesítését
követő naptól számított 8 év

Érintetti jogok:

- A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban
meghatározott jogai vannak.
- Hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e
adatkezelés);
- Amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
- Törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
- Az adat kezelésének korlátozása;
- A személyes adatok direkt marketing célokra való használatának
megtiltása;
- Személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő
átadása, vagy ennek megtiltása;
- Bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése;
vagy
- Tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Jogorvoslati
Tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)ugyfelszolgalat@naih.hu.
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt
is megindítható.

Érdekmérlegelés:

A vállalkozás érdeke a tevékenységének minél hatékonyabb ellátása,
annak elérésére, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségei szakmai
teljesítésére tudjon megfelelő időt fordítani. A szerződés teljesítéséhez
kapcsolódó adminisztratív feladatok, igények (például dokumentumok
beszerzése) úgy tudnak a lehető leghatékonyabban megvalósulni,
kielégülni, hogy a vállalkozás ügyfelénél alkalmazott, az ezen
feladatokért felelős, azok ellátására kompetens személlyel folyik a
kapcsolattartás. Az érintettel a vállalkozásnak releváns és megfelelő
kapcsolata áll fenn, hiszen az érintett az adatkezelő ügyfele
alkalmazásában áll.

Garanciák:

A vállalkozás kizárólag a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében
kezeli az érintett adatait.
A szerződésben foglalt titoktartási rendelkezések is kötik a vállalkozást.
A vállalkozásnál szigorú belső adatkezelési eljárásrend van hatályban,
az adatokhoz kizárólag arra jogosultak férnek hozzá; az adatok nem
kerülnek továbbításra.
A szerződésben foglaltak teljesítését követően a személyi igazolvány,
lakcímkártya és adókártya digitális másolatait töröljük.

Összegzés:

A vállalkozás a fentiek alapján úgy ítéli meg, hogy megállapítható a
jogos érdeke az ügyféllel kötött szerződésben szereplő kapcsolattartók
adatainak kezelésére, a jogos érdeket nem írják felül az egyén jogai és
szabadságjogai.

Adatkezelések nyilvántartása:

Tevékenység Kezelt adatok

Adatkezelési
cél

Adatkezelési Adattovábbítás Tárolás
jogalap
ideje

Számviteli
Név, lakcím,
könyvelési
adószám,
tevékenység adóazonosító jel

számla
kiállítása
szolgáltatás
nyújtásához
kapcsolódóan,
mérleg készítés

GDPR 6.
cikk (1)
bekezdés c)
pont

Számviteli
Bizonylat
kiállítás

Számla kiállítsa GDPR 6.
cikk (1)
bekezdés c)
pont

Név, lakcím,
adószám és
adóazonosító jel

Vámokmány Név, Lakcím,
kiállítás
(adószám,
adóazonosító jel)
Személyi
igazolvány,
Lakcímkártya,
Adókártya másolatai

Vámokmány
kiállítás
Szolgáltatás
nyújtásához
kapcsolódóan

Marketser-vice Legalább 8 év
Kft.
(Könyvelő)

GDPR 6. cikk
(1) f) pont

Nem kerül
továbbításra

Legalább
8 év

Kara-Vám
Kft., Nemzeti
Adó és
Vámhivatal

Legalább
8 év

Kelt.: Budapest, 2018.05.25.
Jánossy Tamás SK

