Általános adatkezelési tájékoztató
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy magánszemélyek személyes adatait társaságunk, az Anti – Pyro ’90 Kft. (székhely:
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 99., cégjegyzékszám:20-09-062504, adószáma:113542002-20,
E-mail: anti-pyro-@t-online.hu telefon: 92/510-524, mint adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, vagy az
érintett személy által megadott, illetve kinyilvánított hozzájárulása alapján kezeli.
Az Anti – Pyro ’90 Kft. által folytatott, ügyfelekkel kapcsolatos adatkezelési tevékenységek tekintetében az
alábbiakról tájékoztatjuk:
1. Társaságunk jogszabályi felhatalmazás alapján a következő adatkezeléseket végzi:
a. Értékesítéssel kapcsolatos számlázás
Az adatkezelés célja: értékesítéssel kapcsolatos számlázás
Az adatkezelés jogalapja: 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 2000. évi C.
törvény a számvitelről
A kezelt adatok: név, lakcím
Az adatkezelés időtartama: 10 év
Az adatfeldolgozás: a számla kiállításához kapcsolódóan az Anti – Pyro ’90 Kft. által történik
( az adatfeldolgozás tényleges helye: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 99.)
b. Közérdekű adatigénylés
Az adatkezelés célja: közérdekű adatigénylések teljesítése
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 26.§ - 31. §
A kezelt adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím
Az adatkezelés időtartama: 10 év
c.

Tűzvédelmi, munkavédelmi oktatás
Az adatkezelés célja: oktatás elvégzésének dokumentálása
Az adatkezelés jogalapja: 1996. évi XXX. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról.
1993. évi XCIII. törvény 54. §-a.
A kezelt adatok: név, foglalkozás, munkáltató neve.
Az adatkezelés időtartama: 5 év
Az adatfeldolgozás az Anti – Pyro ’90 Kft. által történik a szolgáltatást igénybe vevő partnerek
telephelyén, vagy az Anti – Pyro ’90 Kft., Zalaegerszeg, Zrínyi u. 99. szám alatt lévő
székhelyén.
2. Társaságunk az Ön hozzájárulása alapján a következő adatkezeléseket végzi:
Az itt szereplő adatkezeléshez Ön az adatkezelési hozzájárulásban adja meg a hozzájárulását, melyet az
anti-pyro@t-online.hu e-mail címre küldött levelében visszavonhat. A hozzájárulás visszavonásának
hiányában az adatokat a lent megjelölt időtartamig kezeljük.
a. Tűzvédelmi szakvizsgáztatás
Az adatkezelés jogalapja: 45/2011. (XII 7.) BM. rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett
foglalkozási ágakról, munkakörökről, a
tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő
oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól.
A kezelt adatok: név, lakhely, születési hely, anyja neve, munkahely, telefonszám, e-mail cím,
bizonyítvány száma.

Az adatkezelés időtartama: 6 év.
A személyes adatok megadása előfeltétele a szakvizsgáztatásnak és a bizonyítvány
kiadásának.
Az adatfeldolgozás a bizonyítvány kiállításához kapcsolódóan az Anti – Pyro ’90 Kft. által
történik /az adatfeldolgozás tényleges helye: Zalaegerszeg, Zrínyi u. 99./
A felsoroltaktól eltérő célok esetében kizárólag akkor kezeljük az Ön személyes adatát, ha az adatkezelés
céljáról Önt tájékoztattuk, és ahhoz Ön kifejezetten hozzájárult. E tájékoztatóban fel nem sorolt
adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Személyes adatait az adatkezelés céljához illeszkedő időtartamig (például az érvényesített követelés
behajtásáig, stb.), illetve az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó
adóügyi, fogyasztóvédelmi, vagyonvédelmi és más előírások szerinti határidőig kezeljük.
Biztosítjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek
jogosultak megismerni - a feladataik ellátásához szükséges mértékben -, magas szintű hozzáférési kontrollok
alkalmazása mellett. Továbbá a társaság képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes adatait, ha
az Önnel kapcsolatos ügy jogi eljárást, illetve jogi véleményezést igényel.
A hatóságoktól (rendőrség, bíróság, ügyészség, adóhatóság, NAIH), valamint a nemzetbiztonsági szolgálatoktól
érkező megkeresések alkalmával köteles vagyunk kiadni az általunk kezelt személyes adatokat. Az irattározásra
vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatait tartalmazó ügyet, amennyiben az nem selejtezhető, a
megőrzési idő elteltét követően átadjuk az illetékes Levéltár számára.
Az adatvédelmi kötelezettségek teljesítésére felhívjuk minden olyan harmadik fél figyelmét, akinek az adatokat
továbbítjuk vagy átadjuk.
Az Ön által megadott személyes adatok tárolásához más cég szolgáltatását nem vesszük igénybe. Megfelelő
intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelésünkben lévő személyes adatok védjük, és megakadályozzuk
azok véletlen megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, illetve jogosulatlan megváltoztatását.
Ön az Anti – Pyro ’90 Kft. adatvédelmi felelősénél (levélben: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 99., e-mailben: antipyro-@t-online.hu), az alábbi témájú kérelmeket terjesztheti elő:
• Tájékoztatást kérhet arról, hogy:
- milyen személyes adatait,
- milyen jogalapon,
- milyen adatkezelési céllal,
- milyen forrásból,
- mennyi ideig kezeljük,
- kinek, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek
továbbítottuk a személyes adatait.
•

Kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályi felhatalmazás alapján végzett
adatkezelések kivételével - az adatbázisból való törlését. A törlési kérelmet abban az esetben utasítjuk
el, ha a jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelez minket.

•

Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha személyes adatot közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítanánk, használnánk fel. Tiltakozhat az
adatkezelés ellen akkor is, ha az, Ön szerint kizárólag jogi kötelezettségünk teljesítéséhez vagy jogos
érdekünk érvényesítéséhez szükséges, ám ez nem vonatkozik a jogszabályi felhatalmazáson alapuló
adatkezelésekre.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet
(székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, tel: +36(1)391-1400, honlap: www.naih.hu). Az Ön által tapasztalt jogellenes
adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Anti – Pyro ’90 Kft. ellen.
Kérjük azonban, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel elsősorban társaságunkat, az Anti – Pyro ’90
Kft.- t keresse fel a megadott elérhetőségek egyikén.
Jelen tájékoztatót az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvénnyel (Infotv.) összhangban alakítottuk ki, és ennek alkalmazását a törvényben szabályozott adatok
kezelése során kötelező érvényűnek tekintjük magunkra nézve.

Zalaegerszeg, 2018. 05. 18.
Farkas László
ügyvezető

Tűzvédelmi szakvizsgát tevő természetes személy /a továbbiakban: érintett/
adatkezelési hozzájárulása
1./ Az adatkezelő tájékoztatja érintettet, hogy a tesztlap fejlécén található – érintett által megadott – személyes
adatokat a szakvizsgáztatás teljesítése jogcímén kezeli.
2./ A személyes adatok címzettjei az Anti – Pyro ’90 Kft. szakvizsgázók nyilvántartásával és a bizonyítványok
elkészítésével megbízott dolgozói.
3./ A személyes adatok tárolásának időtartama a 45/2011. (XII.7) BM. rendelet szerint 6 év.
4./ A személyes adatok átadásra kerülnek a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.
5./ A személyes adatok megadása előfeltétele a szakvizsgáztatásnak és a bizonyítvány kiadásának.
6./ Az érintett jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk jelen adatvédelmi hozzájárulás mellékletét
képező általános adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.
A fenti információkat és a mellékelt általános adatkezelési tájékoztatást tudomásul vettem. Az általam megadott
személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül
beleegyezésemet adom.

Kelt,------------------------------20------év-------------------hó-----nap

--------------------------érintett aláírása

