
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Parteam Catering Kft, (továbbiakban: Adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi 

közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden 

adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az 

Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Természetesen az 

esetleges változásokról kellő időben értesíti megrendelőit. Amennyiben kérdése lenne jelen 

közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. 

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten 

fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a 

személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és 

szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő az alábbiakban 

ismerteti adatkezelési gyakorlatát. 

Fogalom meghatározások 

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba 

hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, 

mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból 

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes adat az adatkezelés során 

mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;  

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;  

Adatkezelés:  az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet 

vagy a  műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, 

felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, 

továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 

megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;  

Adatkezelő: a Parteam Catering Kft. (székhely: 1031 Budapest,Vizimalom stny.8.)  

Adatfeldolgozás:  az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;  

Adatmegsemmisítés:  az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;  

Adattovábbítás:  a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára 

hozzáférhetővé tétele;  

Adatfeldolgozó:  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok 

feldolgozását végzi;  

Adattörlés:  az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem 

lehetséges;  

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;  

Gépi feldolgozás:  a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben 

automatizált  eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai 

vagy aritmetikai  műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és 

terjesztése;  

Nyilvánosságra hozatal:  a Személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME 

A Parteam Catering Kft tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. 

Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását 

jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. 

Felhívjuk a Parteam Catering Kft részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját 

személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

A Parteam Catering Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel 

kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 



2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról 

(Infotv.); 

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 

1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.); 

1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.); 

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 

2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.); 

2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól (SzVMt.); 

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól (Grt.), 

2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.). 

Adatkezelő online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók 

személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel 

kapcsolatos kötelezettsége (számlázás, postai küldemények) teljesítése érdekében. Csak olyan 

személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a 

cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben 

és ideig kezeli. 

 Adatkezelő címe: 1031 Budapest, Vizimalom stny.8. 

 Adatkezelő elérhetősége:  +36 209 333 880 

1. Hírlevél adatkezelés 

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők 

részére. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § 

(5) bekezdése. 

A kezelt személyes adatok típusa: e-mail cím, név, a direktmarketing célú megkereséshez adott 

hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, 

kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat. 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes 

adatok törlését a hírlevélen közvetlenül vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: 

e-mail útján a  parteam@t-online.hu címen, továbbá postai úton az Parteam Catering Kft - 1031 

Budapest, Vizimalom stny.8. címen. 

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

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. 

Tájékoztatáshoz való jog: 

A Parteam Catering Kft megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére 

a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi 

információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető 

és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

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, ideértve 

különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 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 
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vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az 

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen 

jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a 

kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

Helyesbítés joga: 

Az érintett kérheti a Parteam Catering Kft által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 

helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

Törléshez való jog: 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a 

Parteam Catering Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

 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 véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

 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. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az érintett kérésére a Parteam Catering Kft 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. 

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. 



Tiltakozás joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az 

adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, 

ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 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. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 

ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt 

hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

 

Visszavonás joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Bírósághoz fordulás joga Az 

érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 

ügyben soron kívül jár el. 

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes 

adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek 

módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben 

kezdeményezheti.  

Felhasználó személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html ) 

fordulhat. 

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  

 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt 

olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu) 

 


