Adatkezelési tájékoztató a www.hesi.hu honlapon történő adatkezelésről

Hatály: 2020. április 1-től
Üzemeltető:
HESI Sütőipari Kft.
Székhely: 3300 Eger, Sas utca 60/a.
Adószám: 24185840-2-10
honlap: www.hesi.hu (a továbbiakban: Honlap)
a továbbiakban: Adatkezelő)
az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai
Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban:
GDPR) összhangban.
A Honlap, tevékenységünk, termékeink bemutatására szolgál, azon kommentek, hozzászólások, vélemények
elhelyezésére nincs lehetőség.
A Honlapon hírlevél feliratkozásra nincs lehetőség, kapcsolat-felvételi űrlapot nem alkalmazunk.
Jelen tájékoztatóban alkalmazott fogalmak:
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy
vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -,
valamint
az
adatból
levonható,
az
érintettre
vonatkozó
következtetés;
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes
műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl: ujj-, tenyérlenyomat,
DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a
technikai feladatot az adatokon végzik.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy
amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki,
vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok
feldolgozását végzi.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
Adatkezelések, melyek a Honlap igénybevételével megvalósulhatnak:
Személyes adat

Érdeklődő neve, email címe, egyéb
önként megadott
személyes adata

Pályázó
önéletrajzában (pl.
név,
cím,
elérhetőség, születési
hely,
idő,
anyja
leánykori
neve,
neme,
állampolgársága,
tanulmányok, iskolai
végzettsége, szakmai
tapasztalat,
önéletrajzban,
motivációs levélben)
megadott adatok.
Vásárló neve, e-mail
címe, telefonszáma,
szállítási címe

Adatkezelési cél

Adatkezelési
jogalap

Adat forrása

Adat
továbbítás

Adatkezelés
időtartama

A társasággal való
kapcsolatfelvétel a
honlapon közzétett email címeken
keresztül

GDPR 6. cikk
(1) bekezdés
a) pontja
szerinti
hozzájárulása

közvetlenül az
érintett

nem
történik

1 év

A Társaság által
meghirdetett állásra
történő jelentkezés

GDPR 6. cikk
(1) bekezdés
a) pontja
szerinti
hozzájárulása.

közvetlenül az
érintett

nem
történik

3 hónap

Vásárlók azonosítása,
a megrendelés
teljesítés
megfelelőségének
dokumentálása,
ellenőrzése, valamint
adott esetben a
nyugtaadás lehetővé
tétele, a létrejött
szerződések
bizonyítása

GDPR 6. cikk
(1) bekezdés
a) pontja
szerinti
hozzájárulása.

közvetlenül az
érintett

történik: a
szállítás
során
bizonyos
esetekben a
Fürge Trans
Kft.
számára
(Adatfeldolgozó)

megrendelés
teljesítéséig,
számviteli
törvény
hatálya alá
eső
dokumentum
ok esetében 8
évig

(GDPR 6. cikk
(1) bek. b)
pont szerinti
szerződés
teljesítése)

Adatfeldolgozók
A Felhasználók adatai kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel
adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik a Felhasználók adatainak feldolgozását:
Adatfeldolgozó neve és címe

Adatfeldolgozás célja

T-Systems Magyarország Zrt.
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
Facebook Inc (közös adatkezelő)
USA – 1601 Willow Road Menlo Park, California
94025
Fürge Trans Kft.
3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 71.

tárhely szolgáltatás
profilalkotás,
hirdetés,
analitikai
és
mérési
szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése
szállítási szolgáltatás

Facebook oldallal kapcsolatos adatkezelés
Az Adatkezelő a https://www.facebook.com/ HESI-Sütőipari-Kft-100582654940686/ URL cím alatt Facebook
oldalt (Facebook Page) üzemeltet, amelyen híreket, hirdetéseket tesz közzé, videókat jelenít meg, eseményeket
tesz közzé, fotókat közöl, bejegyzéseket tesz (post).
Az Adatkezelő a Facebook Oldalon a Facebook Insight (Oldalelemzések) funkciójával adatokat gyűjt, elemez és
aggregált módon jelenít meg arról, hogy a látogatók milyen tevékenységet folytatnak az oldalon, mennyi időt
töltenek bizonyos tartalmak megtekintésével.
Az Adatkezelő tájékoztatja a Facebook Oldal látogatóit, hogy a Facebook Oldallal kapcsolatos Oldalelemzések
során gyűjtött személyes adatok tekintetében az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited a GDPR 26. cikke
szerinti együttes (közös) adatkezelőknek minősülnek, mivel az Adatkezelőés a Facebook Ireland Limited
közösen határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit.
Az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited között a Facebook Oldalra vonatkozóan létrejött közös
adatkezelésről
szóló
megállapodás,
valamint
a
biztonsági
intézkedések
itt
érhetők
el:https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Az Adatkezelő tájékoztatja a Facebook Oldala látogatóit a közös adatkezeléssel kapcsolatos főbb kötelezettségek
és felelősségek megoszlásáról az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited között, valamint a közös adatkezelői
megállapodás lényeges rendelkezéseiről:
A Facebook Ireland Limited felelőssége és kötelezettségei:
a) A Facebook Ireland Limited vállalja az elsődleges felelősséget az Oldalelemzések funkcióban kezelt
személyes adatok kezelésével kapcsolatban; az adatkezelést az Adatkezelő nevében is a Facebook Ireland
Limited végzi.
b) A Facebook Ireland Limited felelős az érintettek megfelelő tájékoztatásáért az adatkezeléssel kapcsolatban.
c) A Facebook Ireland Limited felelős az érintetti jogok gyakorlása esetén az érintettekkel való kapcsolattartásra,
válaszadásra, arra az Adatkezelő nem jogosult a fenti közös adatkezelői szerződés alapján. Ha az érintett az
Adatkezelőhöz nyújtja be érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmét, azt az Adatkezelő haladéktalanul,
de legkésőbb 7 napon belül köteles a Facebook Ireland Limited-hez továbbítani, az érintett választ a Facebook
Ireland Limited-től fogja megkapni a jogszabályi határidőn belül.
d) A Facebook Ireland Limited felelős az Oldalelemzések során gyűjtött és kezelt adatok tekintetében az
adatbiztonsági előírások betartásáért, az adatvédelmi incidensek bejelentéséért és az érintettek adatvédelmi
incidensről való tájékoztatásáért.
Az Adatkezelő felelőssége és kötelezettségei:
a) Az Adatkezelő köteles biztosítani, hogy van megfelelő jogalapja az Oldalelemzésekkel kapcsolatos
adatkezelésre.
b) Az Adatkezelő köteles megjelölni magát, mint adatkezelőt a Facebook Oldalon,

c) Az Adatkezelő nem kérheti ki a Facebook Ireland Limited-től az Oldalelemzések során kezelt konkrét
személyes adatokat, az Adatkezelő csak a Facebook Ireland Limited által készített statisztikákat, kimutatásokat
látja és fér hozzá, az azok alapját képező személyes adatokat nem.
Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Facebook Oldal látogatóit, hogy az alábbi típusú adataikat az Adatkezelő
kezeli:
 A Facebook Oldal like-okkal kapcsolatban: a like-oló személyek száma, a like-ok helye, az új like-ok
száma
 A Facebook Oldalon elhelyezett postokkal kapcsolatban: hány személyhez ért el a post, hányan likeolták, kommentelték vagy osztották meg a postot, az unlike-ok száma, elrejtések (hide) száma,
spamként riportolás száma, az oldalt elérő like-oló személyek mikor néznek Facebook tartalmat
 A Facebook Oldal látogatásával kapcsolatban: hányszor nézték meg az oldalt, külső oldalról, honlapról
hányszor jöttek a Facebook Oldalra
 A Facebook Oldalon elhelyezett videókkal kapcsolatban: hányszor nézték a videót több, mint 3
másodpercig, melyek a legtöbbször megnézett videók az oldalon
 A Facebook Oldal látogatóival kapcsolatban: az Oldalt like-oló személyek tekintetében: nem, életkor,
lokáció (ország, város), nyelv; az elmúlt 28 napban hányan látták a postot, az oldalon ki like-olt,
kommentelt vagy osztott meg az elmúlt 28 napban
Az Adatkezelő tekintetében a fenti adatok adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
szerinti hozzájárulás. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás megadása, illetve
visszavonása az érintett Facebook profiljában lehetséges. A Facebook Oldallal kapcsolatos adatkezeléssel
kapcsolatos részletes adatkezelési tájékoztatót a Facebook Ireland Limited kötelessége közzétenni a fent
hivatkozott közös adatkezelői szerződés alapján.
Az Adatkezelő kizárja a felelősségét a Facebook Ireland Limited által végzett adatkezelésért, azért kizárólag a
Facebook Ireland Limited felel.
Jogorvoslat
Bármikor kapcsolatba léphet a munkatársainkkal az adatvedelem@hesi.hu e-mail címen az alábbi jogai
gyakorlása érdekében:
• Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni
(hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §), a HESI Kft. a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül
írásban adja meg a kért tájékoztatást.
• Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR
16. cikk, Info tv. 17. §)
• Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a személyes adatai
nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR
17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.). A HESI Kft. a kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül törli az
adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli
szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a HESI Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.
• Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ),
• Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §),
• Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás
visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás
visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).
• Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely
jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál való bejelentéssel az érintett vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be,
vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Az érintett Bíróság előtt is érvényesítheti jogait.

