ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
SZERZŐDÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSEK

Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, valamint az érintettet megillető jogok
– ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának módját is – részletes leírása
az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban szerepelnek, amely szabadon elérhető és
megismerhető a Hivatal ügyintézésre szolgáló helyiségeiben, illetve a www.ecsed.hu honlapon.

A Szerződésekkel összefüggő adatkezelések keretében a Hivatal az alábbi adatkezelési
tevékenységeket folytatja:

1. Jogi személlyel kötött szerződésekbe foglalt kapcsolattartói adatok kezelése

1.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás
biztosítása.
1.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor. A közérdek a 2011. évi CLXXXIX. törvényben és az önkormányzati
feladatokat meghatározó egyéb jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítése a
szerződéses kapcsolatokon keresztül.
1.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Jogi személy képviselője/kapcsolattartó






Név (teljes név)
Munkahelyi telefonszám
Munkahelyi e-mail cím
Munkakör

1.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzettek:

1.5 Az adatok megőrzésének határideje
78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben adott szerződéstípusra előírt megőrzési idő
1.6 Az érintettet megillető jogok
Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

2. Természetes személlyel (egyéni vállalkozóval) kötött szerződések
2.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja szerződések létrehozása, teljesítése, megszüntetése.
2.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés b) pontja
alapján kerül sor, az érintettel kötött egyedi szerződés előírásai szerint.
2.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Magánszemély













Név (teljes név)
Lakcím
Székhely címe
E-mail cím
Telefonszám
Születési hely
Születési idő
Anyja neve
Adóazonosító szám
Adószám
Szerződés megkötéséhez és
teljesítéséhez szükséges egyéb
adatok

2.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzettek:
2.5 Az adatok megőrzésének határideje
78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben adott szerződéstípusra előírt megőrzési idő
2.6 Az érintettet megillető jogok
Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

