
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Ügyféladatokkal, beszállítók, szerződéses partnerek adataival összefüggő adatkezeléshez 

A Magyar Doka Kft-vel ügyfélkapcsolatban álló természetes személy ügyfelek és beszállítók személyes 
adatai a szerződéses jogviszonyból eredően a Magyar Doka Kft-hez kerülnek, melyeket az a vonatkozó 
jogszabályok előírásainak megfelelően kezel, így különösen betartva az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: az „Infotv.”) foglaltakat. Az Info tv. 
előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatjuk Önt a személyes adatai kezelésének részleteiről. 

1. Az adatkezelő személye: Magyar DOKA Kft., székhelye: 1037 Budapest, Törökkő u. 5-7., cégjegyzékszám: 
Cg.01-09-261300, webcím: www.doka.hu 

2. Az adatkezelés jogalapja: mind az ügyfél, mind a beszállítói adatbázis vonatkozásában szerződés teljesítése.  

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama:  

3.1. Ügyfél adatbázis 

Az adatkezelés célja a szerződésből eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, valamint az 
ügyféllel való kapcsolattartás, tájékoztatás, személyazonosítás, általános adminisztráció. 

Az érintettek az adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló természetes személyek, ill. az 
adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló jogi személyek vagy egyéb szervezetek képviselői, 
kapcsolattartói, ill. ezekkel kapcsolatban álló egyéb természetes személyek. 

A személyes adatok kategóriái az adatkezelővel kötött szerződésben szereplő személyes adatok, 
valamint az ügyfélazonosításhoz szükséges személyes adatok, ill. kapcsolattartási adatok. 

Az adattörlésre előirányzott határidő az ügyfélkapcsolat fennállása, valamint ezen felül a polgári jogi 
igények érvényesítésének határideje. 

3.2. Beszállítói adatbázis 

Az adatkezelés célja a szerződésből eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, valamint a 
beszállítóval való kapcsolattartás, esetleges jogosultság igazolása, általános adminisztráció. 

Az érintettek az adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló természetes személyek. ill. az 
adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló jogi személyek vagy egyéb szervezetek képviselői, 
kapcsolattartói, ill. ezekkel kapcsolatban álló egyéb természetes személyek. 

A személyes adatok kategóriái az adatkezelővel kötött szerződésben szereplő személyes adatok, 
valamint az ügyfélazonosításhoz szükséges személyes adatok, ill. kapcsolattartási adatok. 

Az adattörlésre előirányzott határidő az ügyfélkapcsolat fennállása, valamint ezen felül a polgári jogi 
igények érvényesítésének a határideje. 

4. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek: a személyes adatokhoz a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban 
érintett munkatársak férnek hozzá.  

5. Adattovábbítás: A személyes adatok a Doka GmbH csoporton belül kerülnek továbbításra. 

6. Adatfeldolgozás: A személyes adatok a Doka GmbH csoporton belül kerülnek továbbításra.  
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7. Adatbiztonsági intézkedések: A személyes adatai elektronikusan és papír alapon kerülnek tárolásra. A 
személyes adatok tárolásának helye: az adatkezelő székhelye. 

[PAPÍR ALAPÚ TÁROLÁS ESETÉN:] Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az 
adataihoz az adatok zárható, vagyonvédelemmel ellátott helyiségben/zárvédelemmel ellátott szekrényben kerülnek 
tárolásra.  

[ELEKTRONIKUS TÁROLÁS ESETÉN:] Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az 
adataihoz, az adatkezelő a belső szabályzataival összhangban biztosítja a személyes adatok megőrzését és 
akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést így egyebek mellett:  

- a szerverhez és a szerverszobához való hozzáférés korlátozott meghatározott informatikai munkatársakra, 

- a szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett. 

8. Adatkezeléssel kapcsolatos jogai:   

8.1. Tájékoztatás, helyesbítés, törlés, zárolás 

Az érintett szerződéses partner természetes személy kérelmezheti az adatkezelőnél 

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását; 

d) továbbá jogosulttá válik arra, hogy 2018. május 25. napjától, hogy kérje az adatkezelés korlátozását, 
amennyiben az alábbi feltételek valamelyike fennáll: 
-vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás addig tart, ameddig az adatkezelő ellenőrzi 
az adatok pontosságát, 
-az adatkezelés jogellenes, de ellenzi az adatok törlését, 
-amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, de jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez igényli azokat, 
-tiltakozik az adatkezeléssel szemben, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő rendelkezik-e 
kényszerítő jogos érdekkel. 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a rá vonatkozóan kezelt személyes adatokról, és az azzal 
kapcsolatos egyéb információkról, így például az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az 
érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.  Az adatkezelő a 
tájékoztatás megadását kizárólag jogszabályban meghatározott esetben tagadhatja meg. 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő 
rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. 

A személyes adatot az adatkezelő törli vagy zárolja, amennyiben annak kezelésére nincs jogalapja. A szerződés 
teljesítése, mint adatkezelési jogalap esetén azonban az érintett törlést nem kérhet. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, 
közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban, ingyenesen adja meg a tájékoztatást.  
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8.3. Észrevételek 

Az érintett a rendszerben tárolt személyes adatával és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését, 
tiltakozását írásban vagy e-mailben tudja eljuttatni az alábbi elérhetőségek valamelyikére: 

- postacím: 1037 Budapest, Törökkő u.5-7. 

-email cím: adatvedelem@doka.com 

-adatvédelmi kapcsolattartó: Kovács József. 

 

 

Jogorvoslati lehetőségek  

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530  Budapest, Pf.: 5., 
telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot 
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak 
közvetlen veszélye fennáll, illetve jogainak megsértése esetén, valamint bírósághoz is fordulhat.    

 

Érvényes 2019.06.01-től 

 

 A változtatás jogát fenntartjuk! 

 

Magyar DOKA Zsalutechnika Kft. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

