Adatkezelési Tájékoztató
ZOLL-PLATZ Vámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság által kezelt személyes adatokról
1. Adatkezelő, Érintett
Az Adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza.
A jelen tájékoztató kapcsán a ZOLL-PLATZ Vámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:, 6728 Szeged, Budapesti út 34., cégjegyzék szám: 06-09000867, adószám: 10492954-2-06) az adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő")
A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az "Érintett") vonatkozó bármely információ. Azonosítható az
a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) alapján azonosítható.
2. A jelen Adatkezelési Tájékoztató tárgya
A jelen Tájékoztató az Adatkezelő által kötött szerződés, illetve abból eredő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelésre vonatkozik.
3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: "Info tv.") az Info tv. 5. § (1)
bekezdésének b) pontja és az Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban: GDPR) 6. cikk 1) bekezdés b). c) pontjai (szerződésen alapuló, jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges adatkezelés).
Az adatkezelés részleteit a táblázat tartalmazza.
4. Adatkezelési célok
A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelések adatkezelési céljainak részletes meghatározását a táblázat tartalmazza.
5. Kezelt adatok köre
A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelések keretében kezelt adatok körének meghatározását a táblázat tartalmazza.
6. Az adatok megismerésére jogosultak
A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatok megismerésére jogosultakat a táblázat tartalmazza.
7. A személyes adatok kezelésének, tárolásának időtartama
A kezelt személyes adatokat haladéktalanul töröljük, ha nem a jogszabályokban meghatározott célból történt az adatkezelés, vagy az adatkezelés célja megszűnt,
A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelés időtartamát az alábbiak szerinti táblázat is tartalmazza.

8. Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az
adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat
figyelembevételével, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt,
illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Adatkezelő
kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek
az adatbiztonság követelményének.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne
módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve amennyiben igénybe vesz. abban az esetben az általa igénybe vett
adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg jogosultsági szintek szerint, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem
adja át. Jelenleg az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése
érdekében víruskereső és vírusírtó programot használ. Az Adatkezelő gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében az elektronikus úton
folytatott bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze. Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme
érdekében biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – törvényben meghatározott kivételekkel – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és a felhasználóhoz
rendelhetők.
Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
-

a személyes adatok álnevesítését és titkosítását,

-

a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és
ellenálló képességét (üzemeltetés- és fejlesztésbiztonság, behatolás elleni védelem és felderítés, a jogosulatlan hozzáférés megelőzése)

-

fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben
vissza lehet állítani (az adatszivárgás megelőzése; a sérülékenység- és incidenskezelés)

-

az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és
értékelésére szolgáló eljárást (az üzletfolytonosság fenntartása, kártékony kódok elleni védelme, az adatok biztonságos tárolása, továbbítása, feldolgozása,
munkavállalóink biztonsági képzése)

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított,
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra
hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.
9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek
Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat:
tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését,
személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását.
joga van az adathordozhatósághoz,
tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az Adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az abban meghatározott időtartamon belül tájékoztatja az Érintettet. Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az Érintett
személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén az Érintett a pert a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt
indítja meg.
Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű az Adatkezelőnek elküldeni a panaszt. Az Adatkezelő az Érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve
adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül nyújt tájékoztatást az
érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint
meghosszabbítható. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt
másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben
tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a fent megjelölt hatóságnál, és élhet bírósági
jogorvoslati jogával.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében vagy amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye
van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, ezt megteheti:
Postai úton: 6728 Szeged, Budapesti út 34.
Telefonon: 62 / 574-777
10.Egyéb:
A jelen Adatkezelési Tájékoztató elérhető az Adatkezelő székhelyén.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az Érintetteket közvetlenül, postai úton
tájékoztatja.
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Autópálya matrica értékesítés Szerződés teljesítéséhez és az gépjármű rendszáma, név,
Adatkezelőre vonatkozó jogi lakcím (számla kérés esetén)
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges adatkezelés
Az Infotv. 5. § (1) b) pontja és az
Általános Adatvédelmi Rendelet
6. cikk (1) b és c) pontjai.

szerződés megszűnésétől értékesítő, pénzügyi osztály
számított
5
évig, alkalmazottai, informatikus

Regisztrációs adó ügyintézés

szerződés megszűnésétől vámügyintéző, pénztáros,
számított
5
évig, pénzügyi osztály alkalmazottai

Szerződés teljesítéséhez és az név, lakcím, adóazonosító szám,
Adatkezelőre vonatkozó jogi személyi igazolvány szám,
kötelezettség
teljesítéséhez gépjármű adatai
szükséges adatkezelés
Az Infotv. 5. § (1) b) pontja és az
Általános Adatvédelmi Rendelet
6. cikk (1) b és c) pontjai.

Tranzit okmányok ügyintézése Szerződés teljesítéséhez és az sofőr neve, születési helye, ideje,
Adatkezelőre vonatkozó jogi útlevélszáma,
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges adatkezelés
Az Infotv. 5. § (1) b) pontja és az
Általános Adatvédelmi Rendelet
6. cikk (1) b és c) pontjai.

amennyiben
bizonylatnak

számviteli
minősül

8

évig.

amennyiben
bizonylatnak

számviteli
minősül

8

évig.

szerződés megszűnésétől vámügyintéző, kirendeltség
számított
5
évig, vezető, informatikus
amennyiben
bizonylatnak
évig

számviteli
minősül

8

Útdíj értékesítés

Szerződés teljesítéséhez és az gépjármű rendszáma
Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges adatkezelés
Az Infotv. 5. § (1) b) pontja és az
Általános Adatvédelmi Rendelet
6. cikk (1) b és c) pontjai.

Vízum kérelem ügyintézés, Szerződés teljesítéséhez és az név, lakcím, születési dátum,
vízum kérelem adatok kezelése Adatkezelőre vonatkozó jogi útlevél szám, beosztás
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges adatkezelés
Az Infotv. 5. § (1) b) pontja és az
Általános Adatvédelmi Rendelet
6. cikk (1) b és c) pontjai.

szerződés megszűnésétől értékesítő, pénzügyi osztály
számított
5
évig, alkalmazottai, informatikus
amennyiben
bizonylatnak

számviteli
minősül

8

évig

szerződés megszűnésétől kirendeltség vezető, titkárság
számított
5
évig, vezető, ügyvezető
amennyiben
bizonylatnak
évig

számviteli
minősül

8

