ADATKEZEI,f SI TA.IEKOT,TATd)

K6rjiik, fiS/elm€sen olyassa el a Tdj6koztatdt, annak 6rdek6ben, ho$,, meg6rtse, hosr
hoglr'an

A

kezeljiik

a szemdlyes

GERO Invest Trade

adatait 6s megismerje az adatkezel6ssel kapcsolatos jogait.

Kft.

adatkezel6k6nt tisztel€tben taxtja mindazon szemdlyek
magdns2fddjdt, akik szem&a szemdlyes adatot adnak 6t 6s elkdtelezett ezek vddelmdben. Az
Eur6pai Uni6 AltalAnos Adatvddelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a tov6bbiakban:
GDPR) 13. cikke alaoiin az az alikbi t|jekozlatAst adJa,

Az Adatkezel6 adatai:

C6gndv:
Szdkhely:
Weblap:

GERO Invest Trade Kft.
9025 Gy6r, Semmelweis u. 3.

www.g€rotrade.hu

Kapcsolattartes:

Telefor:
E-mail:
Adatvddelmi

+36 30 855 4565

info@serotrade.hu

Tisztviseld: az

adatkezelo

a

GDPR 37. cikke alapjrin nem kdteles

adatvddelmi tisztvisel6 kinevez€s6re

Adatvidelmi

k6rc1mek:

amennyiben brirmilyen k6r6se vagy kdrddse van az
adatkezel6ssel kapcsolatban, k€relmdt postai tton vagy
elektronikusan az allbbi cimekre kiildheti: XX. Valaszainkat
kdsedelem ndlktil, de legfeljebb 30 napon beliil kiildjiik az On
dllal ken cimre.

Adatfeldolgozris:

adatfeldolgoz6igdnybevdtelenemt6rtdnik

Kiilftldiadattov6bbitds: nemtitrtdnikknlfttl&etov6bbit6s.

1.

Adakezel6sic6lok(KIVALASZTANDO)
Az adatkezel| az al{bbi cdlokb6l vdgez adatkezeldst

a

jogszabrilyokkal iisszhangbar:

a)

XX tev6kenysdg n}1irjtdsrihoz kapcsolod6an a szolgAltatast igdnybevev6inek adatait
jogi kiitelezettsdg teljesitdse ds iigyfdlkapcsolat fenntaftdsa cdlj6b6l kezeljiik;

b)

Lehetsdees iiqyfelek sz6m6ra marketinstev6kenvsdgi

c) munkavrillal6k es ndlvriz6k adatainak kezeldse:
d) partnerek kapcsolattart6i adatainak kezeldse;
e) iieyf elek mesrendeldseinek teliesitdsel

f) vagyonv€delem, szemdlyi biztonsdg;
g) bels6 adminisztrAci6 megkijnnyues;
h) )O( pl. tatrvdnyben meghatiirozottak azaz:

2.

XX

Jogalapok az 6n szem6lyes adatainak felhaszndlishoz

Az 6n szemdlyes adatainak haszn6latdt az al6bbiak alapozz^k meg mintjogalapok:

a)

a sztnviteli jogszabrilyoknak megfelel6 sziml6t kirillitasa: jogalap: GDPR 6. cikk (1)
bekezd€s c) pont

b)

partnerek
pont.
kapcsolaftart6s: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdds
munkav6llal6inak, alkalmaz-ottainak adatai esetdben az adatkezel6s jogalapja,
drdekmdrlegelds. Az adatkezel<i jogos drdeke: lizletmenet folltonossAg.

c)
d)
e)

munkav6llal6k adatainak kezeldse: GDPR 6. cikk (1) bekezdds b), c) pontok.

f)

szerz6ddses partnerek adatainak kezel6se: jogalap GDPR 6.

A

cikk (1) bekezd6s b) ponl

Marketing tevdkenyseg: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdds a) pont.

Marketing tevdkenys€g cdljdb6l facebook oldal is iizemel, azonban itn61l6 adatbl2is
l6trehoz6s4 profi lalkotds nem ttjrtdnik.

f)

on-line regisztrdci6 jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdds a) pont

g)

biaons6gi kamera iiz€meltetdse jogalap: GDPR 6. cilk (1) bekezdds
adatkezel6 jogos 6rdeke: vagyonvddelem, munkavrillal6k eset€ben
meghat6rozott munkiiltat6i

0

pont. Az

az

Mt.-ben

j ogos drdek.

A b) 6s g) pontbar szercpl6 6rdekm6rlegeldsi tesztek

a

XX e-mail cimre kiildiitt kdrelem

eseten tekinthet6k meg.

3.

Az adatkezel6s id6tartama

szdmldkat jogi kiitelezetts6g miatt lega16bb nyolc 6vig meg6rizztik.
alapj6ul szolgAlo iratok meg<irzdsi ideje nyolc 6v.

A

A

sz6mlaki6llitds

A munkaviszony alapj6ul szolgdl6 iratok meg6rzdsi ideje: 50 dv.

A

kapcsolattarhis cdlj6b6l megadott adatok meg6rzdsi ideje a kapcsolat fennAllasat kiivet6

ma\imum egy 6v.
Sz€z6dds teljesit€sdhez kapcsol6d6 adatok meg6zdse: 6t dv.

4.

Erintetti jogok

A szh€lyes

adataihoz kapcsoldd6an az &intetbrek a jogszabrilyban meghafirozott jogai

vannak.
Erintetti jogok:

a)
b)

hozzrifdrdsi jog (adatok megismedse, az a tdny, hogy tdrtdnik-e adatkezel6s),

c)

tdrlds (kiz6r6lag a hozzijdrul6son alapul6 adatkezelds eseten);

d)
e)

aZ adat keze16s6rck

f)
g)
h)

4

amennyiben egy adat elalult vagy hel]'telerL ennek kiigazitisa;

korli'tozAsa;

a szemelyes adatok direkt marketing

c6loka va16 hasznrilatinak megtilUisa;

szemdlyes adatainak harmadik szem6ly szolgAlbt6 szimfua tdrt6n6 6tadasa, vagy ennek
megtilt6sa;

bfumely az adatkezel6 altalkezelt szemelyes adatr6l mdsolat kdr€se; vagy

tiltakozis a szem€lyes adat haszn6lata ellen.

Jogorvoslatitijfkozlatdg

Bir6sigi rit: az adatv€delrni perek elbirAlasa a t6rv6nysz6k hatiskdr€be tartozik, A per
drintett vAlasztasa szednt
el6tt.

Magyarorszigon

az

-

-

az
az erintett lak6helye vagy tafi6zkoddsi helye szerinti tdrvgnyszdk

adatvddelrni feliigyeleti hat6s6g: Nemzeti Adatvddelrni ds
(1125 Budapest, Szilagl Ens'ber! fasor 22lC)

Inform6ci6szabads5g Hat6srig

uqyfelszolealat@naih.hu is megindithat6.

