
 

1 / 3. oldal 
 

 

Tájékoztatás az ÁAR cikk 13. szakasza alapján 

 

Bevezetés 

Az ENGEL AUSTRIA GmbH [Engel Ausztria Kft.] fenntartások nélkül elkötelezi magát az 
Európai Unió adatvédelmi elvei mellett, s ennek megfelelően gondoskodik az Általános 
Adatvédelmi Rendelet (ÁAR) mérvadó szabályozási előírásainak betartásáról. 

A személyes adatok gyűjtésére, kezelésére és továbbítására ezért csak megfelelő jogalap (ÁAR 
6. cikke) megléte esetén kerül sor, ennek során pedig szigorúan ügyelünk a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó elvek (ÁAR 5. cikke) betartására. 

Az alábbi információk az ÁAR által az érintettek részére biztosított jogok hatékony 
gyakorlásának alapját képezik. 

 

1. A felelős személy személyazonossága 

A személyes adatok kezelésének céljáról és eszközeiről az ENGEL AUSTRIA GmbH dönt. Az 
ÁAR értelmében vett felelősként az ENGEL AUSTRIA az alábbi elérhetőségeken érhető el: 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH  

Ludwig-Engel-Straße 1 

A-4311 Schwertberg 

Ausztria 

 

Tel.: +43 50 620-0  

Fax: +43 50 620-3009  

E-Mail: dataprotection@engelglobal.com   

 

Az ENGELnek a világ különböző részein lévő telephelyeiről (az ENGEL csoportról) szóló 
információ a www.engelglobal.com/dataprotection linken található. 

 

2. Az adatkezelés céljai és a jogalap 

Az ENGEL AUSTRIA GmbH a megrendelések feldolgozása és a szerződések teljesítése 
céljából, valamint jogszabályi tárolási kötelezettségeknek eleget téve kezel személyes adatokat. 
Ennek kiegészítéseképpen sor kerül nyilvántartási és hitelesítési feladatok végrehajtását 
szolgáló adatkezelési lépésekre.  

 

A személyes adatokat az ENGEL AUSTRIA GmbH az érintettek hozzájárulása alapján gyűjti, 
kezeli és adott esetben továbbítja. A szerződés teljesítése, mint elsődleges adatkezelési cél 
kiegészítő jogalapot jelent. Ennek megfelelően jogos érdek fűződik különösképpen az ENGEL 
csoporton belüli adattovábbításhoz.       
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3. Az Európai Unión belüli címzettek 

Amennyiben az adatkezelési célok szükségessé teszik, a személyes adatok az Európai Unión 
belül továbbításra kerülnek az ENGEL csoport társaságainak és képviseleteinek.  

 

4. Továbbítás harmadik országokba 

Személyes adatok az Európai Unión kívüli országokba (harmadik országokba) kizárólag az 
ENGEL csoport ottani illetékességű társaságainak és képviseleteinek kerülnek továbbításra, a 
megrendelések feldolgozása és a szerződések teljesítése céljából.  

Az ENGEL csoport Európai Unión kívüli székhellyel rendelkező társaságainak és 
képviseleteinek történő szükséges adattovábbításhoz rendelkezésre áll vagy az Európai 
Bizottság megfelelőségi határozata, vagy az ÁAR 46. cikke szerinti, megfelelő adatvédelmi jogi 
garanciák. 

Az ENGEL csoporton belüli magas színvonalú adatvédelemtől és az ÁAR adatvédelmi elvei 
iránti egyértelmű elkötelezettségétől függetlenül a harmadik országokba történő adattovábbítás 
kizárólag az érintettek hozzájárulásával lehetséges. 

 

5. A tárolás időtartama 

A korlátozott tárolhatóság elve alapján az ENGEL AUSTRIA GmbH a személyes adatokat a 
jogszabályban megállapított időtartamig tárolja. Az erre vonatkozó rendelkezések alapján ez 
alapvetően a szerződés teljesítésétől, illetve az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított hét 
évig tartó tárolást jelent.  

A jogszabályi tárolási időtartamokon túl a személyes adatok tárolására legfeljebb arra az 
időtartamra kerül sor, mely a konkrét adatkezelési cél megvalósításához vagy jogok vagy 
igények érvényesítéséhez, gyakorlásához illetve megvédéséhez szükséges, különösképpen az 
ÁAR 17. cikk 3. szakasz e) pontja értelmében. 

 

6. Az érintettek jogai 

Érdekeik védelmére az érintetteket megilleti 

- a hozzáférési jog, 

- a helyesbítéshez való jog, 

- a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), 

- az adatkezelés korlátozásához való jog, 

- az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog, 

- az adathordozhatósághoz való jog, 

- a helyesbítés / törlés közléséhez való jog, amennyiben lehetséges, valamint 

- a teljesen automatizált döntések ember általi ellenőrzéséhez való jog. 

 

7. A hozzájárulás visszavonhatósága 

Az érintettek jogosultak hozzájárulásuk visszavonására egyes vagy az összes adatkezelési 
tevékenység vonatkozásában. A visszavonásig végrehajtott adatkezeléseket a visszavonás 
nem érinti.  
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8. Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga 

Amennyiben valamely érintett úgy véli, hogy az őt érintő személyes adatok kezelése sérti az 
ÁAR előírásait, jogában áll panaszt címezni a magyar Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz – Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 1125 -, valamint az 
Európai Unió bármely tagállamának egyéb nemzeti felügyeleti hatóságához. 

 

 

9. Az adatszolgáltatás szükségessége 

A személyes adatoknak az érintettek általi rendelkezésre bocsátására szükség van az ENGEL 
AUSTRIA GmbH-val való szerződések megkötéséhez, valamint a vonatkozó megrendelések 
feldolgozásához. A személyes adatok rendelkezésre bocsátása feltétele a nyilvántartási és 
hitelesítési feladatok végrehajtásának is. 

A személyes adatok rendelkezésre bocsátásának megtagadása a szerződéskötés lehetetlenné 
válását, megrendelések teljesítésének végrehajthatatlanságát vagy nyilvántartási és hitelesítési 
feladatok megszakítását eredményezheti.  

 

 


