Alumíniumárugyár Zrt.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 57-61.
Adatvédelmi tájékoztató
I. Bevezetés
Az Alumíniumárugyár Zrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy hogy az adatkezelés
során az Ön – mint érintett - érdekében a hatályos adatvédelmi jogszabályokban és a
GDPR-ben foglaltak figyelembe vételével járjon el.
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Partnereinket, Ügyfeleket és a Látogatókat a
honlapunkon elérhető elektronikus ügyintéző rendszer működtetése, használata
kapcsán általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatkezelés körében követett
gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezeti és technikai
intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és
lehetőségeiről.
Az adatkezelő egyedül törvényi kötelességből továbbítja az érintett adatait az igénylő
hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.
II. Fogalmak, rövidítések

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely önállóan vagy
másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre /
beleértve a felhasznált eszközt / vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az adatkezelő
nevében személyes adatokat kezel.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, egyéb személyes adatai - , valamint az adatokból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés.
GDPR: az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete
Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény
Ptk.: a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
III. Az adatkezelő, az adatkezelés célja, terjedelme, valamint jogalapja
1./ Az adatkezelő, azaz az Ön személyes adatainak a kezelője az Alumíniumárugyár
Zrt.
2./ Az adatkezelő internetes honlapjának felkeresésével Ön személyes adatokat ad át
a részünkre. Az internetes kapcsolat fenntartása során a látogató által használt
böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel /IP-cím/, domain névvel /URL/, a
látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan
automatikusan
képződnek
technikai
adatok
a
szolgáltató
számítógépes

rendszerében. Az Alumíniumárugyár Zrt. ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos
elemzésre, statisztikai információk gyűjtésére használja fel.
Az Alumíniumárugyár Zrt. portálján biztosított egyes további funkciók eléréséhez
azonban egyes esetekben az ügyfélnek további adatokat is rendelkezésünkre kell
bocsátania. Ezen adatok megadása és az ettől függő szolgáltatás igénybevétele
teljes mértékben önkéntes.
Az adatainak a kezelése a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely
az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél
elérésére egyébként alkalmas.
Az adatkezelés jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt az adatok
közlésének az önkéntessége teremti meg.
IV. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei az adatkezelés során
1./ Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével –
törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat
felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
Az Alumíniumárugyár Zrt. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az
érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,
minden egyes
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan
és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
2./ Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes
adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve
amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok
tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés
korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz
benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ. Az adatkezelő a
kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül írásban adja meg a
tájékoztatást.
3. Helyesbítés joga
Az érintett kérheti az Alumíniumárugyár Zrt. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan
személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
4. Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy
kérésére az Alumíniumárugyár Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok
az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a személyes
adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a
népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi
kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
5./ Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az Alumíniumárugyár Zrt. korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának
ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével
csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.
6./ Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7./ A tiltakozás joga
Az érintett tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen, ha:
- a személyes adatok kezelése / továbbítása/ kizárólag az adatkezelő vagy az
adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az
adatkezelést törvény rendeli el,
- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A tiltakozásnak az adatkezelő eleget tesz 3 munkanapon belül, amennyiben annak
jogossága egyértelmű.
A megalapozott, jogszerű tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
9./ A visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
10./ A bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.
11./ Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu
V. Egyéb rendelkezések
1./ A jelen tájékoztató 2018. május 25. napján lép hatályba.
2./ Tájékoztatjuk az érintettet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása,
illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
3./ Alumíniumárugyár Zrt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad
ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Budapest, 2018. május 25.

