
GEGŐ KFT. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 

Az Adatkezelő adatai: 

Cégnév: GEGŐ Fémipari, Szerelő, Gyártó és Kereskedelmi 

 Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cg.: 17-09-002409 

Cég képviselője: Gegő Gábor 

Székhely: 7200 Dombóvár, Gagarin utca 12. 

Weblap: www.gegokft.hu 

Telefon: +3674468150 

E-mail: gegokft@gmail.com, penzugygegokft@gmail.com 

A Társaság adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza. 

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 

útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, ekkor a társaság az adatok feletti 

rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.  

A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

Szervezeti: GEGŐ Kft. tevékenységi köreibe tartozó eljárásokra terjed ki és az ezekkel 
kapcsolatos folyamatokra és rendszerekre. 

Tárgyi: GEGŐ Kft. által működtetett eszközökre és az általa használt létesítményekre, 
valamint a székhelyén tárolt céges tevékenységgel kapcsolatban kezelt adatokra terjed ki, az 
ott található informatikai eszközökre, (esetlegesen papír alapú adatbázisokra) az eszköz 
kivonásáig, teljes megsemmisítéséig.  

Személyi: GEGŐ Kft. munkavállalóira, vezető tisztségviselőjére a vele szerződésben álló 
természetes és jogi személyekre.  

 

ÉRVÉNYESSÉG 

Jelen szabályzat 2018.05.25. napjától érvényes. Évente egyszer felülvizsgálandó, valamint 
rendkívüli események bekövetkeztekor (jogszabályi változás, folyamat változás, fizikai pl. 
székhely változás). 

 

Adatfeldolgozás:  

GEGŐ Kft.-vel esetlegesen szerződéses kapcsolatban álló nyomtatott, vagy elektronikus 
hirdető újság, futárszolgálat, egyéb, az adatkezelő utasításai szerint eljáró vállalkozás útján 



végez adatfeldolgozást. A GEGŐ Kft. vel munkavállalói jogviszonyban, vagy szerződéses 
jogviszonyban lévő aktuális adatfeldolgozói, adatkezelői külön nyilvántartásban, ún. 
adatkezelői, adatfeldolgozói nyilvántartásban kerülnek feltüntetésre és vezetésre. A GEGŐ 
Kft. vállalja, hogy e szabályzat értelmében az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat 
hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek, továbbá az adatkezelő és az adatfeldolgozó között 
kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az 
adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét. Az 
adatfeldolgozók körén belül titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó 
munkavállalókat. A GEGŐ Kft. biztosítja, hogy olyan partnerrel szerződik, aki vállalja hogy 
az adatbiztonság érdekében, mint adatfeldolgozó végrehajtja a megfelelő szervezési és 
technikai intézkedéseket.  
 

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel 

kapcsolatban, kérelmét postai úton a 7200 Dombóvár, Gagarin utca 12. címre vagy 

elektronikusan a gegokft@gmail.com, vagy a penzugygegokft@gmail.com címre küldheti. 

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által 

meghatározott címre. 

 

Külföldi adattovábbítás: A GEGŐ Kft. által nem történik külföldre személyes adatok 

adattovábbítása. 

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban: 

fémszerkezet gyártás és hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat igénybevevőknek az adatait a 

számlázáshoz mint jogi kötelezettség teljesítése végett kezeljük és ügyfélkapcsolat fenntartása 

céljából kezeljük kapcsolattartási céllal az ügyfeleink, megrendelőink adatait; szerződéses 

jogviszony alapján kezeljük az adatokat a jelen szabályzat szerint 5 évig, saját munkavállalók 

és pályázók adatainak kezelése, vagyonvédelem, személyi biztonság megvalósulása 

érdekében történő adatkezelési cél; törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése 

céljából. 

Adatkezeléseink jogalapja: 

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása 

GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges 

GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, melyhez mindig érdekmérlegelés 

szükséges 

 

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja: 

számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés 



c) pont  

kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) 

jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet 

folytonosság. 

munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok. 

szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont 

marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.  

Önt az alábbi jogok illetik személyes adatai kapcsán: 

hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés); 

amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása; 

törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén); 

az adat kezelésének korlátozása; 

a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása; 

személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek 
megtiltása; 

bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy ún. 
adathordozhatósághoz való jog 

tiltakozás a személyes adat használata ellen. 

Adatok őrzési ideje: 

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig őrzi Adatkezelő. A számlakiállítás 
alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év. 

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 
év. 

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év 

A web oldal látogatása során a cookiek kapcsán adatőrzési idő: a cookie-knak a lejárati ideje 
változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a 
Felhasználó nem törli. 

Kamerafelvétel őrzési ideje: max. 3 nap. 

 



Adatvédelmi incidens: 

Az adatvédelmi incidens akkor következik be, amikor biztonsági incidens éri az adatokat, 
melynek eredményeképpen sérül a titoktartási kötelezettség, a hozzáférhetőség vagy az 
integritás. Ha ez bekövetkezik és az incidens feltehetően kockázatot jelent az érintettek 
jogaira és szabadságaira nézve. Ha nagy számú, vagy igen érzékeny adatok sérülnek, úgy 
indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy a nagy kockázatú 
adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott értesítjük a hatóságot és tájékoztatja az 
érintetteket is. 

Adatvédelmi tisztviselő:  

Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, mert 

nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá az általa végzett tevékenységeket figyelembe véve. 

JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a személyes adatok sértésével, 
biztonságával foglalkozó hatóság(továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a 
NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel 
meg a jogszabályi kötelezettségeknek. 

Weblap: https://naih.hu/ 

Panaszbejelentés online: https://naih.hu/online-uegyinditas.html 

Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c 

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. 

FIZIKAI BIZTONSÁG 

A GEGŐ Kft. székhelyét és az ott tárolt személyes adatokat a következő módszerekkel védi: 

bejárati ajtón biztonsági zár, kulccsal zárható szoba. 

 
A GEGŐ Kft. biztosítja hogy munkavállalói megfelelő tájékoztatást kapjanak személyes 

adataik kezeléséről és az azzal kapcsolatos releváns tudnivalókról. 

A GEGŐ Kft. biztosítja hogy személyesen kapcsolatot létesítő megrendelői, partnerei is 

megfelelő tájékoztatást kapjanak személyes adataik kezeléséről és az azzal kapcsolatos 

releváns tudnivalókról. 

 

Kelt:Dombóvár, 2018. május 25. 



                                                                                  
                                                                                          Gegő Gábor ügyvezető 
                                                                                    a GEGŐ Kft., mint adatkezelő 
                                   képviseletében 


