
 

1 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan 
kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. 

 

A FÓTIMPEX-MPI Kiállítást Kivitelező Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon 
személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. 
Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. 
cikke alapján  az az alábbi tájékoztatást adja: 

 

Az Adatkezelő adatai: 

 

Cégnév:   FÓTIMPEX-MPI Kiállítást Kivitelező Kft. 

Székhely:   2151 Fót, Károlyi István utca 17. 

Weblap:               fotimpex.hu 

Kapcsolattartás:               Csordás-Kiss Tünde 

Telefon:   +36-27-537320 

E-mail:    tunde.kiss@fotimpex.hu 

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján meghatározott adatvédelmi 
tisztviselő elérhetősége: tunde.kiss@fotimpex.hu 

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel 
kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi 
címekre küldheti: tunde.kiss@fotimpex.hu. Válaszainkat késedelem 
nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre. 

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.  

Külföldi adattovábbítás: történik külföldre továbbítás. 

 

1.1. Adatkezelési célok 

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban: 

a) kiállítási stand kivitelezési tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe 
vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük; 

b) lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység; 

c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése; 

d) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése; 

e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése; 

f) vagyonvédelem, személyi biztonság; 

g) belső adminisztráció megkönnyítés; 

h) a Magyar polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek alárendelve. 

 

1.2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz 

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok: 
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a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont  

b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek munkavállalóinak, 
alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő 
jogos érdeke: üzletmenet folytonosság. 

c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok. 

d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont 

e) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Marketing tevékenység 
céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem 
történik. 

f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont  

g) biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő 
jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói 
jogos érdek. 

A b) és g) pontban szereplő érdekmérlegelési tesztek a tunde.kiss@fotimpex.hu e-mail címre küldött 
kérelem esetén tekinthetők meg. 

 

1.3. Az adatkezelés időtartama 

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául 
szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év. 

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év. 

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum 
egy év. 

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év. 

 

1.4. Érintetti jogok 

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.  

Érintetti jogok: 

1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezels); 

2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása; 

3. törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);  

4. az adat kezelésének korlátozása; 

5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása; 

6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek 
megtiltása;  

7. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy 

8. tiltakozás a személyes adat használata ellen. 

 

2.          Jogorvoslati tájékoztatás 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu. 
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Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett 
választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is 
megindítható. 
 
3.           Áttekintés 
 
Mit értünk "személyes adatokon"? 
Szigorú adatvédelmi normák felállítása érdekében a személyes adatok tág értelmezését követjük, így 
minden olyan adatot ideértünk, amely bármely természetes személyre, például alkalmazottra vagy 
partnerre vonatkozik, beleértve többek között a neveket, címeket, születési dátumokat és számlázási 
nyilvántartásokat. 
 
Milyen személyes adatokat kezelünk? 
Szolgáltatásaink és termékeink jellegéből adódóan az alábbi személyes adatokat kezeljük, szükség 
esetén tájékoztatástól vagy hozzájárulástól függően. 
Kapcsolattartáshoz szükséges adatok – ezek az Ön azonosítását vagy az Önnel való kapcsolat 
létesítését lehetővé tevő információkat jelentik. Ilyen információ például a név, a cím, a telefonszám, 
az e-mail cím, a születési dátum, nyelvi preferenciák, a szállítási adatok, valamint a közvetlenül Öntől 
kapott egyéb kapcsolati adatok. 
Számlaadatok – de olyan adatok tartoznak, amelyeket Ön a szolgáltatással, megrendeléssel, 
kivitelezéssel kapcsolatosan ad át részünkre, például bankszámlaadatok, számlázási cím, továbbá 
olyan adatok, amelyeket akkor ad meg nekünk, amikor szolgáltatásainkról érdeklődik.  
Forgalmi adatok – ide olyan adatok tartoznak, amelyek a szolgáltatások igénybevétele során 
keletkeznek.
Helymeghatározásra vonatkozó adat – azon adat, amely a helyhez kötött szolgáltatások, kiállítások 
kivitelezése során keletkeznek. 
Szolgáltatási információk – a megrendelésekkel kapcsolatosan közölt, illetve visszajelzett adatok (pl. 
a kiállítási standokkal, illetve berendezésével kapcsolatosan felmerülő bármely adat). 
Egyéb személyes adatok – ezek olyan adatok, amelyeket a jogszabályoknak megfelelően nyilvánosan 
elérhető forrásokból szerzünk be (pl. cégnyilvántartás).  
 
Milyen célból kezelünk személyes adatokat? 
Termékeink és szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátása. Kapcsolattartáshoz szükséges, számla, 
szolgáltatási adatokat használunk termékeink és kivitelezési szolgáltatásaink kialakításához.  
Termékeink és szolgáltatásaink bemutatása.  
Jogszabályi kötelezettségeink teljesítése. Jogszabályok kötelezhetnek bennünket személyes adatok 
átadására valamely bírósági vagy hatósági eljárás előírásainak megfelelően, annak eleget téve. A 
bírósági vagy hatósági eljárásokra vonatkozó szabályokkal összhangban előfordulhat, hogy ezen 
adatok átadására az Ön hozzájárulása és tájékoztatása nélkül kerül sor.  
Egyéb felhasználások. Kutatási és egyéb törvényes üzleti célokból felhasználhatunk információkat 
belső jelentések és elemzések készítésére. 
 
Kinek adhatunk személyes adatokat? 
Termékeink és szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátása érdekében a vonatkozó jogszabályokkal 
összhangban és adott esetben előzetes tájékoztatástól és hozzájárulástól függően, az alább leírt módon 
személyes adatokat adhatunk át harmadik felek számára, beleértve az EU-n és Svájcon kívüli 
országokban található harmadik feleket is, amelyekben az adatvédelmi szabályok különbözhetnek az 
EU-ban és Svájcban érvényes szabályoktól. 
A Fótimpex-MPI Kft. alkalmazottai. Csak speciális felhatalmazású alkalmazottak kiválasztott 
csoportja férhet hozzá az Ön személyes adataihoz . Ezek az alkalmazottak csak a feladataik megfelelő 
ellátása érdekében feltétlenül szükséges információkat ismerhetik meg. 
Kereskedelmi partnerek. Ha Ön egy általunk megjelenített, de kereskedelmi partnereink által 
végrehajtott tranzakcióban kíván részt venni, akkor adott esetben személyes adatokat adhatunk át e 
kereskedelmi partnerek részére. 
Egyéb harmadik felek. Ha az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik, megoszthatunk személyes 
adatokat olyan harmadik felekkel, akikben megbízunk, ha az adatok átadása szükséges a termékeink és 
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szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátásához, valamint olyan harmadik fél beszállítókkal, 
alvállalkozókkal, amelyeket a Fótimpex-MPI Kft. kifejezetten azzal a céllal alkalmaz, illetve bíz meg, 
hogy termékeket és szolgáltatásokat bocsássanak a rendelkezésünkre, mely esetben előírjuk e felek 
számára, hogy az adatokat bizalmasan és biztonságosan kezeljék, és kizárólag a meghatározott 
termékek vagy szolgáltatások rendelkezésünkre bocsátása céljából használják fel. Ha az alkalmazandó 
jogszabályok lehetőséget adnak rá, személyes adatokat oszthatunk meg követelések érvényesítésével 
foglalkozó jogászunknak is. Előfordulhatnak olyan esetek is, ahol jogszabály kötelez bennünket 
személyes adatok átadására hatóságok vagy más harmadik felek számára.  
 
Hogyan óvjuk a személyes adatokat? 
A vonatkozó szabályozással összhangban társaságunk kijelölte azt a személyt, akik felelős hálózatunk 
biztonságáért, infrastruktúránk és informatikai rendszereink támogatásáért. A személyes adatok 
megóvása érdekében fennáll a jelszavas védelem, a titkosítás, a tűzfalak alkalmazása, a vírus-, és 
behatolás-védelem, valamint az alkalmazottakra vonatkozó hozzáférési korlátozások rendszere. 
 
Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat? 
A személyes adatokat nem őrizzük meg hosszabb ideig, mint ami azoknak a céloknak a teljesítéséhez 
szükséges, amelyek érdekében a személyes adatokat gyűjtöttük, kivéve, ha az alkalmazandó 
jogszabályok értelmében azokat hosszabb ideig kell megőriznünk. Állandó partnereinkkel fennálló 
kapcsolatunk magában hordozza a folyamatos és visszakövethető kapcsolattartást. A Ptk. 6:22 
rendelkezése értelmében a polgári jogi igények 5 év alatt évülnek el. A jogbiztonság érdekében 
ügyfeleinkkel létrejött és teljesedésbe ment vállalkozói jogviszonyból erdő adatokat, a szerződés 
megszűnése után sem törölhetjük 5 évig. 
 
A hozzájárulás és letiltás módja 
Megkereshetjük, hogy hozzájárulása esetén tájékoztassuk az érdeklődésére számot tartó termékeinkről 
és szolgáltatásainkról. Ha a továbbiakban már nem kívánna az ilyen direktmarketing tevékenység 
címzettje lenni, azt többféle módon is (e-mail, SMS, telefon, postai levél), vagy irodánkkal 
kapcsolatba lépve is letilthatja. Irodánkat székhelyünkön, vagy weboldalunk "Kapcsolat" oldala útján 
érheti el. 
 
Mit jelentenek a cookie-k? 
A "cookie-k" az Ön internetböngészője által tárolt kisméretű fájlok. Internetböngészője olyan adatokat 
gyűjt, mint például böngészőjének típusa, operációs rendszere, a meglátogatott weboldalak, a 
látogatások időpontja, a megtekintett tartalom, a megtekintett reklámok és egyéb "clickstream"-adatok. 
A cookie-k segítségével weboldalainkat az előfizetők szükségleteihez igazíthatjuk, jobb és személyre 
szabottabb szolgáltatást nyújthatunk, és emlékeztethetjük bizonyos választásaira, így nem szükséges 
újból beírnia őket. A cookie-k segítségével megállapíthatjuk weboldalunk forgalmát is, beleértve a 
meglátogatott oldalakat, a látogatók számát és az általuk választott útvonalakat. 
Ön a számítógépén, mobil- vagy egyéb eszközén a cookie-kat manuálisan letilthatja vagy 
engedélyezheti. A legtöbb internetböngésző lehetőséget nyújt meghatározott cookie-k elfogadására 
vagy letiltására, illetve valamennyi cookie visszautasítására vagy törlésére. Az eljárás az Ön 
böngészőjétől függ. E funkció alkalmazásával kapcsolatban olvassa el saját webböngészőjének 
útmutatásait – a cookie-k korlátozása vagy letiltása azonban kedvezőtlen hatást gyakorol számos 
weboldal használhatóságára. 

Milyen jogai vannak? 
Ön jogosult kérni pontatlan, helytelen vagy elavult személyes adatai törlését vagy aktualizálását. Ha 
úgy gondolja, hogy az Önre vonatkozó adataink hiányosak, hibásak, nem helyénvalók vagy elavultak, 
kérjük, tudassa velünk, és mi a szükséges változtatásokat a törvényes határidőn belül megtesszük. 
Ön jogosult megismerni, hogy milyen személyes adatokat őrzünk Önről.  
Ön ugyancsak jogosult kérni, hogy szüntessük be személyes adatainak direktmarketing célokra való 
feldolgozását. Ha a jövőben nem kíván direktmarketing információkat vagy telefonértékesítési 
megkereséseket kapni, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.  
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Hogyan fordulhatnak hozzánk ezen belső irányelvek ügyében? 
 
Ha ezen irányelvekkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, vagy szeretne 
tájékoztatást kapni az általunk kezelt személyes adatairól, keresse meg adatvédelmi felelősünket a 
tunde.kiss@fotimpex.hu e-mail címen.  
 

 
 


