A Mendeautó GMH-Car Kft.
értékesítési tevékenységgel kapcsolatos
adatkezelési és
adatvédelmi tájékoztatója
A Mendeautó GMH-Car Kft. (székhely: 2235 Mende, 31-es főút 34km 094/1 HRSZ,
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-090887, adószám: 12823994-2-13,
telefonszám: +36 29 638 280, e-mail: seat@ghmcar.hu, fax: +36 29 638 281, web:
https://www.gmhcar.hu és a https://www.mendeauto.hu
https://www.facebook.com/mendeauto, önállóan képviseli: dr. Gózony
Gábor ügyvezető), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb
érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez
kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton
tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez
fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és
eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.
Jelen, az értékesítési tevékenységekkel kapcsolatos adatvédelmi Tájékoztató
az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban:
Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket
tömören tájékoztassa az Adatkezelő értékesítési tevékenységeit érintő,
adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató
a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt
kérdéskörök, témák vonatkozásában a vonatkozó egyéb tájékoztatók, a
Szabályzat, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az
irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat
teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges
helyszínén, a 2235 Mende, 31-es főút 34km 094/1 HRSZ sz. alatt.
Kik kezelik az adataimat?
Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez
elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy együttes, közös adatkezelést
végez a Porsche Hungária Kft. (mint gépjármű importőr) és a Volkswagen AG
(mint gépjármű gyártó, e két adatkezelő közös elérhetősége: 1139 Budapest,
Fáy u. 27., adatvedelem@porsche.hu) adatkezelőkkel a következő
adatkezelések kapcsán az alábbi célból:


Gépjármű értékesítéssel (szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezelés
során, a közös adatkezelés célja és indoka: érintett megrendelésének
teljesítése,
egyeztetés
a
gépjármű
gyártójával,
későbbi
igényérvényesítés,
A közös adatkezelés során a fent említett adatkezelők munkatársai is kezelik az
adatokat, de kizárólag azokat, amelyek a feladataik végzéséséhez
szükségesek.

Kik az érintettek?
Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat
alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható
természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Példálózó
felsorolással érintettek az érdeklődők, a próbaútra jelentkezők, a hírlevélre
feliratkozók, az ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes
személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői,
kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói, stb.
Milyen értékesítéssel kapcsolatos adatkezelési tevékenységeket végez az
Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?
ÉRTÉKESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
Ajánlatkérés
Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben
részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől ajánlatot kérjenek.
Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott
szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak
megadása mellett.
Kezelt adatok köre és célja abban az esetben, ha az érintett nem a weboldal
kapcsolati menüpontján keresztül kér ajánlatot:
név*
telefonszám
email cím
ajánlat tárgya

azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
ajánlatadáshoz szükséges

Kezelt adatok köre és célja abban az esetben, ha az érintett a weboldal
kapcsolati menüpontján keresztül kér ajánlatot:
megszólítás*
titulus
vezetéknév*
keresztnév*
utca, házszám
irányítószám
helység
ország
telefonszám
mettől meddig elérhető (óra, tól-ig)

azonosítás
azonosítás
azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
kapcsolattartás

fax szám
email cím
üzenet szövege*
milyen
módon
történjen
kapcsolattartás*
tesztvezetési igény jelzése

kapcsolattartás
kapcsolattartás
ajánlatadáshoz szükséges
a kapcsolattartáshoz
ajánlatadáshoz szükséges
kapcsolattartáshoz
ajánlatadáshoz szükséges
gépkocsi vásárlás tervezett időpontja ajánlatadáshoz szükséges

és
és

Kezelt adatok köre és célja abban az esetben, ha az érintett a weboldal
konfigurátor menüpontján keresztül kér ajánlatot, amely esetben közös
adatkezelés történik a Porsche Hungária Kft-vel (az érintett által történő
hozzájárulás elfogadását követően, mert a konfigurátort a nevezett
adatkezelő üzemelteti):
megszólítás*
titulus
vezetéknév*
keresztnév*
utca, házszám
irányítószám
helység
ország
telefonszám
mettől meddig elérhető (óra, tól-ig)
fax szám
email cím
milyen
módon
történjen
a
kapcsolattartás*
tesztvezetési igény jelzése

azonosítás
azonosítás
azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
kapcsolattartáshoz
ajánlatadáshoz szükséges
kapcsolattartáshoz
ajánlatadáshoz szükséges
gépkocsi vásárlás tervezett időpontja ajánlatadáshoz szükséges

és
és

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és
kapcsolattartás.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy
módon elküldi adatait az Adatkezelő részére.
Adatkezelő számára a weboldalon (ideértve a konfigurátort is) keresztül
megadott adatok zárt elektronikus nyilvántartási rendszerben jutnak el.
Az Adatkezelő az érintett ajánlatkérésére megfelelő ajánlatot dolgoz ki, vagy
ha az ajánlatadáshoz szükséges információ beszerzése, az érintett által
megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép és az információ
birtokában dolgozza ki az ajánlatot, majd azt részére – ugyanazon az úton,

ahogyan az ajánlatkérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik –
eljuttatja.
Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz,
hogy ha az ajánlatkérés során megadja elérhetőségét, azon keresztül
Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy az ajánlatot pontosítsák, vagy hogy
az érintett megrendelését megerősíthesse.
Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig, vagy ha az
érintett kifejezetten hozzájárult, a hozzájárulásban meghatározott ideig,
gépjármű kiajánlása céljából.
Próbaútra történő jelentkezés
Adatkezelő a szolgáltatás igénybevétele előtt az érintettől felelősségvállalói
nyilatkozatot kérhet a következőkben meghatározott adatok szolgáltatása
mellett.
A felelősségvállaló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul, de a
jelentkezés feltétele.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki próbaútra kíván jelentkezni
és ezért adatainak megadása mellett felelősségvállaló nyilatkozatot tesz.
Kezelt adatok köre és célja:
név
cím
jogosítvány száma
személyigazolvány száma
telefonszám
email cím
aláírás
jelenleg
használt
autójának
márkája és típusa
jelenleg
használt
autójának
évjárata
érdeklődés körbe tartozó modellek
megjelölése
gépkocsi
vásárlás
tervezett
időpontja

azonosítás és kapcsolattartás
azonosítás és kapcsolattartás
azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
azonosítás
statisztikai célból
statisztikai célból
statisztikai célból
ajánlatadáshoz

Az adatkezelés célja az érintettek nyilatkozattétele, azonosítása és szükség
esetén kapcsolatfelvétel és -tartás.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Az próbaút előtt az érintett a meghatározott adatainak megadásával
felelősségvállaló nyilatkozatot fogad el, amelyet Adatkezelő Munkatársa a
jelen Szabályzat és az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak alapján letárol.

Amennyiben a felelősségvállaló nyilatkozatban foglaltakat az érintett
megszegi (pl. túllépi a megengedett sebességhatárt), az Adatkezelő az
adatait hatósági és/vagy bírósági eljárásban felhasználhatja.
Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz,
hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba
lépjen, hogy őt a felelősségvállaló nyilatkozat adásához kötött szolgáltatás
esetleges ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy érintett esetleges panaszát
megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.
Amennyiben érintett a szolgáltatás nyújtását befolyásoló vagy kizáró tény tár
fel az Adatkezelő részére, vagy Adatkezelő ilyen tényt egyértelműen és
bizonyíthatóan talál az érintettel kapcsolatban (pl. alkoholos befolyásoltság)
úgy Adatkezelő az adott, felelősségvállaló nyilatkozat adásához kötött
szolgáltatás(ok) nyújtását megtagadhatja.
Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az
Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában,
amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást
támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján legalább 8 évig.
Gépjármű értékesítéssel (szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezelés
A gépjármű értékesítés megállapodás megkötéséhez, mint feltételhez kötött
tevékenység.
A megállapodás megkötése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, a
GDPR alkalmazását követően az adatkezelés jogalapja a szerződéskötés.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében,
képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes
adatainak megadása mellett – megállapodást köt gépjármű értékesítésével
kapcsolatban (akár vevő, akár eladó).
Kezelt adatok köre és célja:
vezetéknév*
keresztnév*
helység*
utca, házszám*
irányítószám*
szül. hely, idő
anyja neve*
sz.ig.sz*
telefonszám*
e-mail cím*

azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
azonosítás
azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás

gépjármű adatai
vételár és fizetési feltételek
jogok és kötelezettségek

szerződés tartalmi eleme
szerződés tartalmi eleme
szerződés tartalmi eleme

Az adatkezelés célja a gépjármű értékesítésének lebonyolítása, a tulajdonjog
átruházás lehetővé tétele és bizonyítása, kapcsolattartás.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Az érintett és az Adatkezelő új és/vagy használt gépjármű értékesítéséről,
adásvételéről egyeznek meg, vevő vagy az eladó fél pozíciójában az érintett
áll.
Adatkezelő az érintettel közösen kidolgozza az adásvételi szerződés részleteit,
figyelemmel a kialkudott fizetési feltételekre és az adásvételi szerződés
tárgyára.
Érintett adatait a megállapodás létrehozásához az Adatkezelő számára
megadja, önkéntesen és befolyásmentesen a megállapodást megköti az
Adatkezelővel.
Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír
alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti.
Adatkezelő érintettet a megállapodás teljesítése folyamatában értesítheti a
teljesítés egyes lépéseiről.
Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz,
hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a
teljesítés részleteinek egyeztetésével, és/vagy kapcsolódó kérdésekkel
kapcsolatban.
Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az
Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában,
amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást
támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján legalább 8 évig.
Bérautó kölcsönzéssel kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy gépjármű bérléssel
kapcsolatos szolgáltatást rendeljen meg.
A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől személyes
adatainak önkéntes megadásával szolgáltatást rendel.
A kezelt adatok köre:
név*
születési hely és idő*
lakcím*

azonosítás és kapcsolattartás
azonosítás
azonosítás és kapcsolattartás

személyigazolvány száma*
személyigazolvány
érvényességi
ideje*
jogosítvány száma*
jogosítvány érvényességi ideje*
telefonszám
autó
állapotának
leírása
a
bérbeadás pillanatában*
autó
tartozékainak
leírása
a
bérbeadás pillanatában*
átvett tartozékok darabszáma*

azonosítás
jogosultságok biztosításának feltétele

azonosítás
jogosultságok biztosításának feltétele
kapcsolattartás
szolgáltatás nyújtásához, későbbi
igényérvényesítéshez szükséges
szolgáltatás nyújtásához, későbbi
igényérvényesítéshez szükséges
szolgáltatás nyújtásához, későbbi
igényérvényesítéshez szükséges
szolgáltatás igénybevételének kezdő szolgáltatás nyújtásához szükséges
időpontja*
díjazás és fizetési feltételek*
szolgáltatás nyújtásához szükséges
aláírás*
azonosítás
Az adatkezelés célja a gépjárműbérleti szolgáltatást megrendelő érintettek
azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés
egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
Érintett a számára megfelelő szolgáltatás és gépjármű kiválasztását követően
az Adatkezelő Munkatársától a gépjárművet átadás-átvételi jegyzőkönyv
vagy munkalap felvétele mellett átveszi.
Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír
alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti.
Adatkezelő érintettet a megállapodás teljesítése folyamatában értesítheti a
teljesítés egyes lépéseiről.
Amennyiben a megállapodásban foglaltakat az érintett megszegi (pl. túllépi a
megengedett sebességhatárt), az Adatkezelő az adatait hatósági és/vagy
bírósági eljárásban felhasználhatja.
Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz,
hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a
teljesítés részleteinek egyeztetésével, és/vagy kapcsolódó kérdésekkel
kapcsolatban.
Adatfeldolgozó igénybe vétele: Adatkezelő a teljesítést elősegítendő az
érintett adatait átadja az érintett számára előzetesen megnevezett
adatfeldolgozó számára, a megrendelés teljesítése céljából.
Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az
Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában,
amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást
támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján legalább 8 évig.

Tartozék bérlettel kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy gépjármű tartozékának (pl.
kerékpártartó) bérlésével kapcsolatos szolgáltatást rendeljen meg.
A bérlés (szerződés megkötése) önkéntes hozzájáruláson alapul. A GDPR
alkalmazásától kezdődően az adatkezelés jogalapja a szerződéskötés.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől személyes
adatainak önkéntes megadásával tartozék bérleti szolgáltatást rendel.
A kezelt adatok köre:
név*
születési hely és idő*
lakcím*
személyigazolvány száma*
telefonszám
tartozék megnevezése, darabszáma

azonosítás és kapcsolattartás
azonosítás
azonosítás és kapcsolattartás
azonosítás
kapcsolattartás
szolgáltatás nyújtásához, későbbi
igényérvényesítéshez szükséges
szolgáltatás igénybevételének kezdő szolgáltatás nyújtásához szükséges
időpontja*
díjazás és fizetési feltételek*
szolgáltatás nyújtásához szükséges
aláírás*
azonosítás

Az adatkezelés célja az autóbérlési szolgáltatást megrendelő érintettek
azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés
egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
Érintett a számára megfelelő tartozék kiválasztását követően az Adatkezelővel
a szerződést aláírják, majd érintett a Munkatárstól a tartozékot átveszi.
Adatkezelő a bérleti szerződés adatait az erre rendszeresített elektronikus
és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti.
Adatkezelő érintettet a megállapodás teljesítése folyamatában értesítheti a
teljesítés egyes lépéseiről.
Amennyiben a megállapodásban foglaltakat az érintett megszegi, az
Adatkezelő az érintett adatait hatósági és/vagy bírósági eljárásban
felhasználhatja.
Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz,
hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a
teljesítés részleteinek egyeztetésével, és/vagy kapcsolódó kérdésekkel
kapcsolatban.
Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az
Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában,

amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást
támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján legalább 8 évig.
Bizományi szerződéssel kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy bizományosi megbízás
megkötése mellett saját tulajdonú gépjárművét az Adatkezelő, mint
bizományos birtokába adják a vonatkozó szerződés rendelkezései alapján.
A bizományosi megbízás és értékesítés önkéntes hozzájáruláson alapul. A GDPR
alkalmazását követően az adatkezelés jogalapja a szerződés.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel
bizományosi megbízást köt.
Kezelt adatok köre és célja
név
cím
születési hely, idő
anyja neve
sz.ig.szám
gépjármű típusa
rendszám
gépjármű színe
alvázszám
motorszám
lökettérfogat
gyártási év
fogalomba helyezés dátuma
kilométeróra állás
teljesítmény
fizetési mód megjelölése
aláírás*

azonosítás, számlázás
azonosítás,kapcsolattartás,
számlázás
azonosítás
azonosítás
azonosítás
azonosítás
azonosítás
azonosítás
azonosítás
azonosítás
azonosítás
azonosítás
azonosítás
szolgáltatáshoz,
későbbi
igényérvényesítés kapcsán szükséges
szolgáltatáshoz,
későbbi
igényérvényesítés kapcsán szükséges
teljesítéshez szükséges
azonosítás

Az adatkezelés célja a bizományosi megbízás megkötése, annak teljesítése és
kapcsolattartás.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Az érintett bizományosi megbízást köt az Adatkezelővel a tulajdonában levő
gépjárműre vonatkozóan.

Adatkezelő Munkatársa a szerződést az Iratkezelési Szabályzat alapján
letárolja, valamint az adatokat a külön erre a célra szolgáló papír alapú vagy
elektronikus nyilvántartásba rögzíti.
A gépjármű értékesítése esetén, vagy az értékesítés meghiúsulása, vagy az
igényelt eladási árnál alacsonyabb vételi ajánlat esetén az Adatkezelő
Munkatársa értesíti az érintettet elérhetőségein keresztül.
Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz,
hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba
lépjen a bizományosi megbízás teljesítésével kapcsolatban.
Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az
Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában,
amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást
támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján legalább 8 évig.
Használatba vételi megállapodással kapcsolatos adatkezelés28
Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek, mint használók számára, hogy
használatba vételi megállapodás megkötése mellett az Adatkezelő, mint
használatbaadó tulajdonát képező gépjárművet a megállapodásban
meghatározott feltételek mellett használják.
A megállapodás megkötése, és így az abban megadott adatok az Adatkezelő
által történő kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A GDPR (EU 2016/679. sz.
rendelete) alkalmazásától kezdődően az adatkezelés jogalapja a
szerződéskötés. Amennyiben a megállapodásban, vagy a vonatkozó
jogszabályokban foglaltakat a használó megszegi, például az érintett a
használatba adott gépjárművel túllépi a megengedett sebességhatárt, tiltott
helyen parkol, azzal kárt okoz, stb., akkor az Adatkezelő az érintett adatait
hatósági és/vagy bírósági eljárásban akkor is felhasználhatja, kezelheti, szükség
esetén továbbíthatja, ha az adatok kezelésének hozzájárulását az érintett már
visszavonta, mert az ilyen esetekben az Adatkezelő jogos érdeke vagy
jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése lesz az adatkezelés jogalapja.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel
használatba vételi megállapodást köt.
Kezelt adatok köre és célja
név
cím

28

azonosítás, számlázás, szükség esetén
jogérvényesítés
azonosítás,
kapcsolattartás,
számlázás,
szükség
esetén
jogérvényesítés

A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

születési hely, idő
vezetői
engedély
érvényessége
személyi
igazolvány
érvényessége
gépjármű típusa
rendszám
gépjármű színe
alvázszám
motorszám
szín
forgalmi
engedély
érvényessége
aláírás*

száma
száma

száma

azonosítás
és azonosítás,
szükség
jogérvényesítés
és azonosítás,
szükség
jogérvényesítés
azonosítás
azonosítás
azonosítás
azonosítás
azonosítás
azonosítás
és azonosítás

esetén
esetén

azonosítás

A megállapodásban megadott adatok kezelésének célja a használó
azonosítása, a szerződéskötés lehetővé tétele, szükség esetén jogok és
kötelezettségek gyakorlása, érvényesítése, valamint kapcsolatfelvétel és tartás.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Az érintett használatba vételi megállapodást köt az Adatkezelővel, a
gépjárművet átveszi, használja.
Adatkezelő Munkatársa a megállapodást az Iratkezelési Szabályzat alapján
letárolja, valamint az adatokat a külön erre a célra szolgáló papír alapú vagy
elektronikus nyilvántartásba rögzíti.
Abban az esetben, ha az érintett a használatba vételi megállapodás vagy a
mindenkor hatályos jogszabályok szerinti rendelkezések valamelyikét megsérti,
az Adatkezelő Munkatársa értesíti az érintettet elérhetőségein keresztül,
továbbá megteszi mindazokat a lépéseket, amelyeket jogszabály vagy
hatóság számára előír, így például továbbítja hatóság felé az érintett adatait.
Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az
Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában,
amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást
támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján legalább 8 évig.
Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?
Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a
feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében
meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az
adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók
tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor
továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen
és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez feltétlenül szükséges.
Milyen jogaim vannak?
Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete
alapján az érintett az Adatkezelő(k)től tájékoztatást kérhet az adatai
kezeléséről, jogosult kérelmére hozzáférést kapni személyes adatai és az azok
kezelésével összefüggő információkhoz (hozzáférés joga), kérelmezheti adatai
helyesbítését (hozzáférés joga), kérelmezheti személyes adatai kezelésének
korlátozását (korlátozáshoz való jog), kérelmezheti törlését (törléshez,
elfeledtetéshez való jog), tiltakozhat az adatkezelés ellen (tiltakozás joga),
kezdeményezheti a hatóság vagy bíróság előtti eljárást (hatósági, bírósági
jogorvoslathoz való jog). Érintett bármely megadott hozzájárulását bármikor,
indoklás és díjfizetés nélkül visszavonhatja (az Adatkezelők bármelyikétől,
többes adatkezelés esetén).
Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban (lásd a
weboldalt) kerültek meghatározásra.
Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről,
továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás
kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását
az Adatkezelő vonatkozásában
 postai cím: 2235 Mende, 31-es főút 34km 094/1 HRSZ
 e-mail cím: seat@ghmcar.hu
 fax: +36 29 638 281
közös adatkezelés esetén a Volkswagen AG (mint gépjármű gyártó) és a
Porsche Hungária Kft. (mint gépjármű importőr) vonatkozásában:
 postai cím: 1139 Budapest, Fáy u. 27.
 e-mail cím: adatvedelem@porsche.hu
címre küldött, az érintett nevét, címét és e-mail címét, mint azonosítási és
kapcsolattartási adatokat tartalmazó nyilatkozattal tehetik meg. Az
Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de
maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a
szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint
jogszabályban foglaltak alapján.
Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
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
Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással,
elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak
megsértése esetén:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban
foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes
kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az
érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat
követelhet.
Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi 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.
Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól
tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási
rendek útján (is) gondoskodik.
Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és
alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több
lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes
adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan
nehézséget jelentene.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében
gondoskodik különösen:







A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen
belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai
védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
Az
adatállományok
helyreállításának
lehetőségét
biztosító
intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a
másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági
mentés);
Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai
védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár
elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében
bekövetkező
károsodások
helyreállíthatóságáról
(archiválás,
tűzvédelem).

Egyéb információk
Adatkezelő kijelenti, hogy


a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a
Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti
megváltoztatására a jogot fenntartja.
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