Adatkezelési Tájékoztató
A BASALT-KÖZÉPKŐ Kft.,
BASALTKER Kft., és
LAJTA-KAVICS Kft
partnerei számára

1. Adatkezelők nyilatkozata
A BASALT-KÖZÉPKŐ Kft.; BASALTKER Kft; és LAJTA-KAVICS Kft,
(továbbiakban adatkezelők) magukra nézve követendőnek tekintik az Európai
Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban GDPR) leírtakat.
Törekszenek arra, hogy tevékenységükkel kapcsolatos minden adatkezelés
megfeleljen a hatályos nemzeti jogszabályoknak, és az Európai Unió által
meghatározott elvárásoknak.
Az adatkezelő elkötelezett alkalmazottai, ügyfelei és partnerei személyes
adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési
jogának tiszteletben tartását, továbbá a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és
megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok
biztonságát garantálja.
Az adatkezelő fenntartja a jogot az adatvédelmi tájékoztató tartalmának
megváltoztatására továbbá kijelenti, hogy a változtatásról az érintetteket időben
tájékoztatja.

2. Az adatkezelők megnevezése, és adataik
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Telefonszám:
E-mail:

BASALT-KÖZÉPKŐ Kft.
Uzsa Lázhegy út 1.
19 09 500623
11323240-2-19
+36 87 536 200
basalt@basalt.hu

Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Telefonszám:
E-mail:

BASALTKER Kft.
Uzsa Lázhegy út 1.
19 09 500821
11321279-2-19
+36 87 436-186;
basaltker@basalt.hu

Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Telefonszám:
E-mail:

LAJTA-KAVICS Kft.
9232 Darnózseli, 032/1 hrsz. külterület
08 09 004156
11135199-2-08
+36 30 2268 503;
lajta.kavics@basalt.hu

Adatvédelmi felelős:
Az adatvédelemmel kapcsolatosan kérdések és eljárások ügyében keresendő
személy elérhetősége:
Név:
Tel.:

Pap Zoltán
+36 30 21605409

3. Az adatkezelési tájékoztató célja
Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy megismertesse az adatkezeléssel kapcsolatos
általános tudnivalókat. A kezelt személyes adatok körét, adatkezelés célját, jogalapját
és az érintettekre vonatkozó jogokat és lehetőségeket.

4. Az adatkezelés célja és jogalapja
Amennyiben ön valamilyen szerződéses formában (legyen az együttműködési,
szállítási szerződés) kapcsolatban áll az adatkezelőkkel hozzájárul ahhoz, hogy a
szerződéskötés során megadott személyes adatait és vállalkozására vonatkozó
elérhetőségi adatait kezeljék és az 5.fejezetben felsorolt célokra felhasználhatják.
Az adatkezelők adatkezelésének jogalapja önkéntes hozzájáruláson és a hatályos
hazai jogszabályokon nyugszik. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések
esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában
visszavonhatják.
Adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
•
•
•
•

•
•
•

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)
– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban általános adatvédelmi
rendelet, GDPR).
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
2000. évi C. törvény a számvitelről
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

5. A kezelt személyes adatok köre és célja
A kezelt személyes adatok a cégek tekintetében, mint jogi személyek természetes
személy kapcsolattartóval kerülnek kezelésre.
5.1 Üzleti partnerekkel kapcsolatosan kezelt adatok köre
o
o
o
o

kapcsolattartó neve;
cégnév;
telephely;
e-mail címe;

o
o
o
o

telefonszám;
bankszámlaszám;
adó azonosító;
cégjegyzékszám;

5.2 Üzleti partnerek adataival kapcsolatos célok
Szükséges ajánlatadás, szerződés megkötése, azok tartalmának meghatározása,
módosítása, a teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésben
meghatározott díjak számlázása, továbbá a szerződésből eredő egyéb
követelések
érvényesítése,
az
együttműködési
és
adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítése, kapcsolattartás, üzleti célú megkeresés.)
Az adatkezelő által kezelt adatok megadása minden esetben önkéntes jellegű.

6. Kamerarendszer üzemeltetése
Az adatkezelő elsősorban emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme,
veszélyes gépek megfigyelése, illetve vagyonvédelem céljából alkalmaz megfigyelő
rendszert.
Az adatkezelő kötelezettségeinek eleget téve figyelemfelhívó jelzést helyezett el
minden olyan területen, ahol elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaznak.
Az adatkezelő nem végez megfigyelést olyan helyiségekben, ahol ez az emberi
méltóságot sértheti. Különösen vonatkozik ez öltözőkre, zuhanyzókra, illemhelyekre,
öltözőkre, de olyan helyiségben sem, ahol a munkavállaló a munkaközi szünetét tölti.
A rögzített felvételeket az Adatkezelő harmadik fél részére csak törvényben
meghatározott esetben (pl. rendőrség, munkavédelmi hatóság részére) adja át. A
rögzített anyagokat kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve
munkahelyi baleset esetében lehet visszanézni.
A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatosan bővebb információkat a kamera
szabályzat tartalmaz.

7. Harmadik fél számára történő személyes
adatok továbbítása
Az adatkezelők által kezelt adatok a LAJTA-KAVICS Kft., és BASALTKER Kft.
megnevezésű adatkezelők esetében jogszabály által előírt hatóságokon kívül csak a
BASALT-KÖZÉPKŐ Kft. részére kerül továbbításra, aki az adatfeldolgozást az
Üzletbonyolítási szerződésben foglaltak szerint végzi. A munkavállalók személyes
adatai csak a 4.-fejezetben leírt jogszabályokban leírtak szerint illetékes hatóságok
számára, illetve a 8. pontban leírt harmadik felek számára kerülhetnek továbbításra.

8. Adatfeldolgozás, az adatokat megismerők
köre
8.1 Az adatokat megismerni jogosult személyek köre.
•
•

•
•

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelők, illetve Adatkezelők belső munkatársai
jogosultak megismerni. Az általuk megismert adatokat azonban nem teszik
közzé, jogosulatlan személyek részére nem adják át.
Az adatkezelők által alkalmazott informatikai rendszer üzemeltetése, továbbá a
megrendelések teljesítése, az elszámolások rendezése körében az
Adatkezelők
adatfeldolgozókat
(pl.
rendszerüzemeltető,
könyvelő,
könyvvizsgálót) vesz igénybe, szigorúanan szabályozott szerződéses
formában. Az adatkezelők az ilyen külső szereplők megállapodástól eltérő
adatkezelési gyakorlatáért nem felelősek.
A fentieken túl az Érintettekre vonatkozó személyes adatok továbbítására
kizárólag a törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél
hozzájárulása alapján kerülhet sor.
A személyi állomány, alkalmazottak személyes adatainak feldolgozását A
LAJTA-KAVICS Kft., és BASALTKER Kft. esetében a BASALT-KÖZÉPKŐ Kft.
végzi az Üzletbonyolítási szerződésben foglaltak szerint.

9. Online adatok, cookie-k
Az adatkezelők által üzemeltetett Basalt.hu webcímen elérhető oldal nem tartalmaz
regisztrációt, csak az alábbi cookie-kat tartalmazza:
cookie_notice_accepted:
az adatvédelmi figyelmeztetés elfogadása miatt használjuk, itt tárolja a rendszer, hogy
elfogadta-e a felhasználó a szabályzatot vagy nem.
itsec-hb-login-f4e12fdb9aea4d3f6c76eaaa848d81b1:
a weboldal adminisztrálása miatti bejelentkezés során tárolt cookie.
Online felületen keresztül történő személyes adatok gyűjtése nem történik.

10. Érintettek jogai és lehetőségei
10.1

Tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó
tájékoztatást nyújtani köteles a GDPR szerinti. Az érintettek által kért
tájékoztatást tömör, átlátható, világosan és közérthetően megfogalmazva.
10.2

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
igen, jogosult, hogy ezekhez hozzáférést kapjon. Az adatkezelő a kérelem
benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
10.3

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan
személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
10.4

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra,
hogy kérésére az adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat:
o személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
o az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs jogalapja;
o az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre;
o a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
o a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor;
o a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

10.5

Az adatkezelés korlátozásához való jog

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.
10.6

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, más adatkezelőnek
továbbítsa.
10.7

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.
10.8

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
10.9

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

11. Panasz, hatósági eljárás kezdeményezése
Bármilyen felmerülő panasz esetén melyet a feleknek kölcsönösen nem sikerül
egymás között megoldani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
közbenjárását lehet kérni. NAIH adatai:
Név:
Székhely:
Levelezési cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Honlap:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
1530 Budapest, Pf.: 5.
0613911400
0613911410 8
ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu

Jelen tájékoztató összefoglaló és álltalános jellegű. A tájékoztatóban nem
szereplő egyéb adatkezeléssel kapcsolatos bővebb információkat az
Adatkezelők Egységes Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.

Uzsa, 2021. augusztus 23.

