ÁLTALÁNOS
ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI
SZABÁLYZAT

Az Európa Parlament és Tanács 2016/ 679 Általános Adatvédelmi Rendelete„ GDPR”
- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásárólalapján

Adatkezelési tájékoztató
Jelen dokumentum célja, hogy aA&S Tractus- Med Kft. mint adatkezelő (a
továbbiakban egységesen Adatkezelő) leírja az Adatkezelő szervezetében
alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó
adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket.
Az Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg
minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen -jogi
szempontból értelmezhető - kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során
érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól,
az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.
Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket
és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése
során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott
adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és
Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti
az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és
saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és
technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.
Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a www.tractusmed.hu
hozzáférhetőségeken érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor
megváltoztathatja, a közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége
mellett.

Az Adatkezelő adatai
Az Adatkezelő cégadatai
Név: A&S Tractus-Med Kft.
Székhely: 9024. Győr. Pápai u. 38
Cégjegyzékszám: 08-09-025128
A bejegyző bíróság megnevezése: Győri Törvényszék Cégbíróság
Adószám: 24355823-2-08
Központi telefonszám: +36704510657
Központi e-mail:as.tractusmed@gmail.com

Az Adatkezelő elérhetőségei
Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg:
+36704510657
Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket (e-mail) az
adatkezelésre vonatkozó, meghatározott ideig őrzi meg. Ennek leteltével ezek
visszavonhatatlan módon törlésre kerülnek.

Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője
Név: Sárközi János
Telefonszám: +36704510657
Email cím:as.tractusmed@gmail.com
A Szabályzat célja
A Szabályzat célja azoknak a belső szabályoknak és intézkedéseknek az
ismertetése, amelyek a megfelelést biztosítják az adatkezelő számára, és azt utólag
igazolni is tudja mind az adatvédelmi hatóság, mind az érintett magánszemély felé.
A Szabályzat hatálya
kikre és milyen tevékenységekre terjed ki a szabályozás Jelen Szabályzat a
valamilyen minőségükben (ügyfél, partner, 3. személy) érintett természetes
személyre vonatkozó személyes adatok Társaság általi adatkezelésre terjed ki,
azokról ad tájékoztatást. Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő magánszemélyek
e szabályzat alkalmazásában természetes személynek minősülnek, így adataik
kezelése kapcsán személyes adatkezelés történik.

Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok

Magánszemélyek adatait az alábbi jogalapok (minimum) egyikével lehet csak kezelni:

- az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez,
- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az
egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges
- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges,
- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges
- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekkel szemben elsőbbséget
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek
személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen akkor, ha az érintett
gyermek.

Adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése érdekében
Általános szabályok Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az
érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozhatta
meg.
1 Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az
adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem
kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt
egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével
kapcsolatos minden jelentős tényről.
2 A tájékoztatásnak ki kell terjednie: az adatkezelés céljára és jogalapjára, az
adatkezelő és az adatfeldolgozó személyére, az adatkezelés időtartamára, jogi
kötelezettség teljesítésre, mint jogalapra, illetve az azokról a személyekről való
tájékoztatásra, hogy kik férhetnek hozzá, kik ismerhetik meg az adatokat.
3 A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett magánszemélynek adatkezeléssel
kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén
a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi
rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.
4 Az érintett magánszemélyek garanciális jogai: tájékoztatás, helyesbítés,
értesítési jog, panaszjog, jogorvoslati jog
5 Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor (pl.
regisztráció weboldalon), az adatkezelő a felvett személyes adatokat a GDPR
eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
céljából további külön hozzájárulás nélkül, illetve az érintett hozzájárulásának
visszavonását, tiltakozását követően is kezelheti.
6 Adatkezeléssel érintett adatkör: a jogszabályban előírt adatok.
7 Az adatkezelés célja: a jogszabályban meghatározott cél.
8 Az adatkezelés időtartama: a jogszabályban meghatározott időtartam.

Az érintett magánszemélyt tájékoztatni kell a személyes adatai adatfeldolgozó
részére történő továbbításáról is.
10 Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából Az adatkezelő
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben („Pmt.”) meghatározott
ügyfelei, annak képviselői és tényleges tulajdonosai személyes adatait kell, hogy
kezelje jogi kötelezettség teljesítése jogalappal.
A kezelt adatkör:
a) természetes személy a) családi és utónevét, b) születési családi és utónevét, c)
állampolgárságát, d) születési helyét, idejét, e) anyja születési nevét, f) lakcímét,
ennek hiányában tartózkodási helyét, g) azonosító okmányának típusát és
számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa számát, a bemutatott okiratok
másolatát. A személyes adatok címzettjei: az adatkezelő szerződés teljesítésével
kapcsolatos tevékenységét ellátó munkavállalói és közreműködői, az adatkezelő
vezetője és az adatkezelő Pmt. szerinti feladatot ellátó kijelölt személye. A
személyes adatok tárolásának időtartama az ügyfél/üzleti kapcsolat
megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év. (Pmt.
56.§(2).)
9

Adattárolás helye és módja: papír alapú adatkezelés során a 9024. Győr, Pátzay
Pál u. 7/b szám alatti épületben, zárható helyiségben található.
11 Adójogszabályok szerinti kifizetői adatkezelés Az adatkezelő a különböző adóés társadalombiztosítási jogszabályokban előírt adó- és járulékkötelezettségek
teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés,
társadalombiztosítási ügyintézés) céljából, jogi kötelezettség teljesítése
jogalappal kezeli azon érintett magánszemélyek – munkavállalók, családtagjaik,
foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt
személyes adatait, amely személyekkel kifizetői (2017. évi CL. törvény az
adózás rendjéről („Art.”) 7.§ 31.) jogviszonyban áll, illetve ilyen adatkezelő
számára végez könyvviteli szolgáltatást. A kezelt adatok körét az „Art.” 50.§-a
határozza meg. Ilyen személyes adatok különösen: név, korábbi név, nem,
állampolgárság, a természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosítási
azonosító jel (TAJ szám). Amennyiben az adójogszabályok ehhez
jogkövetkezményt fűznek, az adatkezelő kezelheti a munkavállalók
egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra
vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés,
társadalombiztosítási ügyintézés) céljából. A személyes adatok tárolásának
időtartama: a jogi kötelezettséget előíró jogszabályban meghatározott idő. A
személyes adatok címzettjei: az adatkezelő adózási, bérszámfejtési,
társadalombiztosítási (kifizetői) tevékenységét ellátó munkavállalói,
közreműködői és adatfeldolgozói. Adattárolás helye és módja: papír alapú
adatkezelés során a 9024. Győr, Pátzay Pál u. 7/b szám alatti épületben, zárható
helyiségben található.

Adatkezelés szerződés teljesítése kapcsán
1 A GDPR szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok
kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,
amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés,

adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges.
2 Szerződő magánszemély ügyfelek, partnerek adatainak kezelése – vevők,
szállítók nyilvántartása: Az adatkezelő a szerződés teljesítése jogalappal a
szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhet személyes
adatokat.
- Az adattakarékosság alapján a vele vevőként, szállítóként szerződött
természetes személy adatai közül csak az esetenként külön-külön
legszükségesebbek kerülnek adatkezelés alá, így az érintett magánszemély
kezelt adatainak a köre: neve, lakcíme, postázási/értesítési címe, telefonszáma,
e-mail címe, honlap-címét, bankszámlaszáma, belső azonosító száma (ügyfél
azonosító, megrendelés száma) vagy online azonosítója (felhasználónév, jelszó).
- Az ezen a jogalapon alapuló adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az
adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges.
- A személyes adatok címzettjei: az adatkezelő azon munkavállalói és
közreműködői, akik a szerződés teljesítésében közreműködnek, így a pénzügyi-,
termék/szolgáltatás kiszolgálói, átadói-, könyvelési-, adózási tevékenységeket
ellátó személyek és adatfeldolgozók.
- Az adatkezelés célja: megrendelés, vásárlás teljesítése, ügyfél kapcsolat
megvalósítása, az adatkezelés időtartama: a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (1) és (2) bekezdése alapján: 8 év.
- Érintett magánszemélyek garanciális jogai: tájékoztatás, helyesbítés, törlés,
korlátozás, értesítési jog, adathordozhatóság, tiltakozás, panaszjog, jogorvoslati
jog. 5.2.6. Az érintett magánszemély részére az adatkezelés megkezdése előtt
tájékoztatást kell adni, hogy az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.
- Az érintett magánszemélyt tájékoztatni kell a személyes adatai adatfeldolgozó
részére történő továbbításáról is.
3 Érintettnek nem minősülő megrendelők, ügyfelek, szállítók (cégek,
intézmények) természetes személy képviselőinek, kapcsolattartóinak
elérhetőségi adatainak a kezelése
- Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: a természetes személy neve,
képviselt cég, intézménybeli beosztása, címe, telefonszáma, e-mail címe, online
azonosítója.
- A személyes adatok kezelésének célja: az adatkezelő nem magánszemély
megrendelőjével, ügyfelével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás,
adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése és/vagy az érintett hozzájárulása.
- Az adatkezeléssel érintett adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az
adatkezelő szerződés teljesítésével, illetve abból eredő kapcsolattartással
összefüggő feladatokat ellátó munkavállalói és közreműködői és adatfeldolgozók.
- Az adatkezelés időtartama: a számvitelről szóló 200. évi C. törvény 167. §-a
alapján: 8 év.
- Adattárolás helye és módja: papír alapú adatkezelés során a 9024. Győr, Pátzay
Pál út 7/b. szám alatti épületben, a központi irodában, zárható helyiségben található.
- Érintett magánszemélyek garanciális jogai: tájékoztatás, helyesbítés, törlés,
korlátozás, értesítési jog, tiltakozás, panaszjog, jogorvoslati jog.

- Az érintett magánszemély részére az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatást
kell adni, hogy azadatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése vagy érintetti
hozzájárulás.
- Az érintett magánszemélyt tájékoztatni kell a személyes adatai adatfeldolgozó
részére történő továbbításáról is.

Érintett jogai
Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek
között – a következőkben leírt jogokkal élhet.
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;
- az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához,
valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;
- panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;
- ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
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 az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1
példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további
másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű
díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet,
Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja
át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon
belül..

Helyesbítés joga
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra,
hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az
adatkezelés céljára.
Törléshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az
Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az
alábbi indokok valamelyike fennáll::
-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
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

társadalommal

összefüggő

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 népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
- Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy
statisztikai célból;
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett kérésére a Adatkezelő 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, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
- 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 kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken
alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett
érdekeivel, jogaival 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 személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor
visszavonja.
Jogorvoslati lehetőségek
Jogai megsértése esetén az Érintett a megadott elérhetőségeken keresztül, vagy a
megadott Adatvédelmi Tisztviselőnél kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet
panaszt. Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni,
illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége
Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Tel: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések
Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb
szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra
lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű
személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából
feltétlenül szükséges.
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