ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ szerződéses partnerek részére
A Ceglédi Szakképzési Centrum (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a megbízási, vállalkozási vagy egyéb szerződéses jogviszonyban álló partnereit, ide értve a jogi személy képviselőit és
kapcsolattartásra kijelölt személyeit (a továbbiakban: érintett) a hatályos adatvédelmi jogi szabályozásnak -különösen a 679/2016 GDPR Rendeletnek - megfelelően az adatkezelési gyakorlatáról:
1.

Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Ceglédi Szakképzési Centrum
Székhely: 2700 Cegléd, Malom tér 3.
Képviselő: Dr. Ferenczi Norbert kancellár, Buncsák Gábor főigazgató
Központi email: ceglediszc@ceglediszc.hu
Honlap: http://www.ceglediszc.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Krizsán Efraim; adatvedelem@ceglediszc.hu
2.

Irányadó jogszabályok

 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (továbbiakban: GDPR)
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.).
 2000. évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban: Sztv.)
3.

Természetes személlyel, egyéni vállalkozóval történő szerződés megkötése céljából történő adatkezelés
Adatkezelő ajánlatkérés, illetve szerződés megkötése céljából kezeli és tartja nyilván az ajánlatot adó,
illetve szerződést kötő természetes személy vagy egyéni vállalkozó személyes adatait, ide értve a személyazonosító, elérhetőségi adatokat, adóazonosító jelet/egyéni vállalkozó esetén adószámot, bankszámlaszámot, illetve adott esetben az adójogszabályokban előírt további személyes adatokat. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, (beleértve a szerződés megkötéséhez szükséges adatkezelést)1.
CÉLJA
Természetes személlyel,
egyéni
vállalkozóval történő
szerződés
megkötése

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
Személyazonosító
adatok, elérhetőségi
adatok, a szerződés
megkötéséhez szükséges további személyes adatok

JOGALAPJA

ADATTÁROLÁSI IDŐ

Szerződés teljesítése, ideértve a szerző- A szerződés megszűnédés megkötését megelőzően szükséges sét követő tizedik év véadatkezelést (GDPR 6. cikk (1) b) pontja) géig

Adatkezelő számlabefogadása céljából kezeli a szerződéses partner által a számlán megadott személyes
adatokat. A számla továbbításra kerül a Centrum Pénzügyi-Számviteli Csoportja részére. A számlát
Adatkezelő a jogszabályban előírt ideig, a számlakibocsátását követő 8 évig őrzi meg2.
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GDPR 6. cikk b): az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
2
Sztv.169§ (2) bekezdés alapján
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4.
Kapcsolattartói adatokkal kapcsolatos adatkezelés
Az Adatkezelő a szerződéses partnerei által megadott személyek (úgymint kapcsolattartásra kijelölt,
teljesítésért felelős vagy képviseleti jogosultsággal rendelkező személyek) személyes adatait (nevét, telefonszámát, emailcímét) a szerződés megkötése, teljesítése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja
Adatkezelő közfeladatainak ellátása3.
CÉLJA

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
Szerződéses part- Családi-, és utónév,
nerekkel történő telefonszám, emakapcsolattartás
ilcím
(kapcsolattartói
adatok)

JOGALAPJA

ADATTÁROLÁSI IDŐ

Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott A szerződés megszűnéközhatalmi jogosítvány gyakorlásának sét követő tizedik év vékeretében végzett feladat végrehajtásá- géig
hoz szükséges (GDPR 6. cikk (1) e)
pontja)

5.
Tájékoztatás az Önt megillető jogokról
Önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van
a) kérelmezni Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
ezen belül, hogy a Társaságunk mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési
célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli; Társaságunk kinek, milyen célból, milyen jogalapon, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy továbbította az Ön adatait;
b) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését írásban kérni;
c) törlését kérni meghatározott feltételek esetén kivéve, ha törvényi előírás Társaságunkat az adatok további tárolására kötelezi, ilyen feltétel például: a jogellenes adatkezelés, vagy ha Ön viszszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja, vagy ha Ön tiltakozik az
adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) zárolását kérni (adatkezelés korlátozásához való jog), amelynek során a zárolás addig tart amíg
azt az érintett által megjelölt indok szükségesség teszi (például, ha az érintett a Társaságunk
jogszerű adatkezelését vitatja és hatósági vagy bírósági eljárást kezdeményez, a Társaság a hatóság vagy bíróság megkereséséig tovább tárolja az adatot, majd ezt követően törli vagy ha az
érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helytállóságát, a helyzet tisztázásának időtartamára az érintett kérheti a személyes adatok zárolását).
Amennyiben Ön az eddigiekben részletezett jogaival élve, írásban megkeresi Társaságunkat, megkeresésére Társaságunk a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb, de legfeljebb 25 napon belül válaszol
az Ön által megadott elérhetőségére.
e) Ön bármikor tiltakozhat adatainak jogos érdek alapján történő kezelése ellen a saját helyzetével
kapcsolatos okból. Ebben az esetben a Társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.
6.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-
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GDPR 6. cikk (1) e) bekezdése: Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
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mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön
lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés,
elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. Az Adatkezelő az adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki és
szervezési garanciákat nyújt az adatok jogszerű kezelésére és az érintetti jogok biztosítására.
Amennyiben további kérdése van az Ön személyes adatainak kezelését illetően, készséggel állunk
rendelkezésére elérhetőségeinken!
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