ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Swietelsky Vasúttechnika Kft. szerződéses partnerei részére a
kapcsolattartók személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan

Tisztelt Partnerünk!
A személyes adatok védelme számunkra különösen fontos, ezért Swietelsky Vasúttechnika Kft. mint adatkezelő a
Partner által adott ajánlatok adásától vagy Swietelsky Vasúttechnika Kft. által kezdeményezett ajánlatkérés
kezdetétől, továbbá az adatkezelő és a Partner között bármely tevékenység végzésre irányuló vállalkozási,
megbízási, szállítási, adásvételi vagy egyéb szerződés (továbbiakban: Szerződés) megkötését követően a jelen
adatkezelésről szóló tájékoztatásban (a továbbiakban: Tájékoztatás) részletezettek szerint a lentiekben
hivatkozott Általános Adatvédelmi Rendeletnek és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”), továbbá az egyéb jogszabályoknak
megfelelően kezeli a velünk szerződéses kapcsolatban álló Partnerek részéről eljáró, nevükben fellépő
személyeknek – függetlenül attól, hogy a Partner munkavállalói, megbízottjai, tisztségviselői, tulajdonosai vagy
egyéb jogviszonyban állnak a Partnerrel - mint a Partner kapcsolattartóinak (a továbbiakban: kapcsolattartó)
személyes adatait. Tájékoztatjuk, hogy csak a szükséges mennyiségű adatot rögzítjük és csak arra a célra
használjuk fel, amelyre Ön az adatokat számunkra átadta.

1.
Adatkezelés
jogszabályi
háttere, hatálya

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi szabályok alapján végzi:
• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII.
törvény (Infotv.);
• A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
• Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679
RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR rendelet)
• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.
A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban, illetve a GDPR
rendeletben meghatározott fogalommeghatározásokkal azzal, hogy Swietelsky
Vasúttechnika Kft. adatkezelőként, míg szerződéses partner Partnerként, kapcsolattartója
Érintettként kerül megjelölésre.
Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2021.09.10-től visszavonásig tart.

2.
Az Adatkezelő
neve és
elérhetősége

Swietelsky Vasúttechnika Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-108410, székhely: 9500
Celldömölk, Nagy S. tér 14. képviseli: Vingelmann Szabolcs és Vadkerti-Tóth Tihamér
ügyvezetők együttesen, e-mail cím: gdpr@vasuttechnika.hu)

Az adatkezelés céljától függően (ld. “Az adatkezelés célja” bekezdést) különböző adatok
kezelése történik.
3.
A kezelt adatok
köre

Szerződéses Partner
kapcsolattartási adatai
Elérhetőségi adatok.

kapcsolattartóinak

személyes

adatokat

tartalmazó

Kezelt
Adatkezelés célja
adatok köre
Név, beosztás,
munkahely,
Szerződés
telefonszám, e- teljesítése
mail cím

Adatkezelés
jogalapja
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés
f)
pontjában
meghatározott
jogos érdek**

Megőrzési idő

Név, beosztás,
munkahely,
Számlázás
telefonszám, email cím

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés
c) Elévülési időig
pontjában
meghatározott jogi
kötelesség
teljesítése

Név, beosztás,
munkahely,
Kapcsolattartás
telefonszám, email cím

GDPR 6. cikk (1) Szerződés fennállásáig,
bekezdés
f) legkésőbb
az
pontjában
igényérvényesítési
meghatározott
határidőig
jogos érdek**

Szerződés fennállásáig*,
legkésőbb
az
igényérvényesítési
határidőig

* A szerződés megkötésének előkészítése jogcímén kezelt adatok esetén az adatkezelés
időtartama megegyezik azzal az időtartammal, ameddig a szerződés létrejöttének
meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. Ez az időtartam – amennyiben
jogszabály másként nem rendelkezik – öt év, amely határidő elévülési jellegű, ami azt
jelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt esetekben a
határidő megszakadhat, amely esetben a megszakítástól, vagy az elévülést megszakító
eljárás jogerős befejezésétől az elévülési határidő újra kezdődik; illetve amennyiben a
jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni igényét, az elévülés nyugszik, amely
esetben az akadály megszűnésétől számított egyéves határidőn belül az igény akkor is
érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb van hátra.
*** Adatkezelő jogosult - azt követően, hogy a Partner ajánlatot adott, a Partner személyes
adatait nyilvántartani, arra jogosult munkavállalói részére hozzáférhetővé tenni.
Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelése esetén a Partner tiltakozhat az
adatkezelés ellen.
Az Adatkezelő
• a jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a
jogszabályban előírt határidőig,
• a jogos érdeken alapuló személyes adatokat a jogos érdek fennálltáig kezeli

4.
Az adatkezelés
időtartama

Adatkezelő nem őriz meg a szükségesnél tovább személyes adatot az adatkezelés
céljának elérése érdekében, ideértve a jogi és jogszabályi kötelezettségek teljesítését (ld.
kötelező megőrzési idő), viták kezelését és jogos igények, érdekek érvényesítését.
Ebben az esetben az adatkezelés időtartama a Partnernek az Adatkezelővel fennálló
szerződéses jogviszonyának a teljes tartama, továbbá azon, az előző bekezdésben írt
időtartam, amely szükséges ahhoz, hogy a Swietlsky Vasúttechnika Kft. a jogi
kötelezettségeit teljesítse, jogait gyakorolja, igényeit érvényesítse.
A postakönyvben, valamint egyéb papír alapú dokumentumokban tárolt, már lejárt
adatmegőrzési idejű személyes adatok tekintetében a további adatkezelés jogalapja
Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a papír alapú dokumentumok integritását, bizonyító
erejét megőrizze, továbbá az a körülmény, hogy a papír alapú dokumentumokban szereplő
adatok egyenkénti törlése a Partnereknek a személyes adatok védelméhez fűződő jogaival
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összevetve aránytalan költséget és erőfeszítést igényelne. Adatkezelő megfelelő
adatbiztonsági intézkedésekkel biztosítja ezen adatok tárolását és a hozzáférés
korlátozását.

5.
Az adatkezelés
célja

A Partner és Adatkezelő közötti szerződéses viszonyból eredően a Partnerek részéről a
Adatkezelő részére történő adatszolgáltatás eredményeképpen Adatkezelő az Érintett
személyes adatait az alábbi célokból kezeli
Az adatkezelés célja:
• Szerződéses viszony létesítése, fenntartása, megszüntetése körében felmerülő
adatkezelés
• Szerződéses viszony létesítése, teljesítése, megszüntetése kapcsán bármely
hatósági bejelentés vagy más, hatósággal szembeni kötelezettség teljesítése
• Adóbevallási kötelezettség teljesítése
• Partner felé fennálló kötelezettségek teljesítése
• Partnerrel szembeni szerződéses követelések érvényesítése
• Adatkezelő szerződésen kívüli igényeinek, ideértve szerződésen kívüli kártérítési
igényének érvényesítése
• Partnerrel történő kapcsolattartás elősegítése
• Egyéb jogszabály által előírt kötelezettség teljesítése
• Szerződés teljesítése
• Közbeszerzési pályázatokon való részvétel feltételeinek biztosítása
• Hatósági ellenőrzésben, vizsgálatban, eljárásban vagy bírósági eljárásban való
közreműködés, hátrányos jogkövetkezmények alkalmazásának indítványozása,
vagy annak elkerülése, esetleges hátrányos jogkövetkezmények áthárítása
• Szabálysértési vagy büntetőfelelősség megállapítására irányuló eljárás
kezdeményezése, abban való közreműködés, hátrányos jogkövetkezmények
alkalmazásának indítványozása, vagy annak elkerülése, esetleges hátrányos
jogkövetkezmények áthárítása
Az adatkezelés jogalapja:
• jogos érdek
• szerződés teljesítése
• jogszabály által előírt kötelező adatkezelés

6.
Az adatkezelés
jogalapja

7.
Adattovábbítás
esetén az a hely,
ahová az adatok
továbbításra
kerülnek

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében
van lehetőség. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok magáncélra való
felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség
alapelvének.
Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint az Adatkezelő jogos érdeke, a szerződés
teljesítése, valamint bizonyos adatkezelések esetén törvény rendelkezése. Figyelembe
véve az adatkezelés céljait és a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés
megfelelő, szükséges és arányos. Amikor Swietelsky Vasúttechnika Kft. mint adatkezelő
jogos érdek alapján használja a Partnerek személyes adatait a fentebb írt célokból, ezen
adatkezelés nem sérti az Érintettek magánélethez való jogát és nem korlátozza az
Érintettek jogait és szabadságait.
Adatfeldolgozóként/al-adatfeldolgozóként
• FourCorm Kft (2464 Gyúró, Akácfa utca 5)
• Benisch Mészáros Specht & Partner Ügyvédi Iroda (1122 Budapest, Csaba u.
15.)
• Dr. Polgár Adrienn (2000 Szentendre, Must köz 4)
• Anteus Kft. (1163 Budapest, Veres Péter út 48.)
• G.K.S. SWIETELSKY Kft. (2120 Dunakeszi, Székesdűlő 135.)
• eeebid Kft. (1051 Budapest, Nádor utca 23. 3. em. 1/a)
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•
8.
Az adatok
címzettjei,
amennyiben
vannak ilyenek

9.
Általános
rendelkezések

Grant Thornton Audit Kft., 1134 Budapest, Dévai u. 26-28.

A kezelt adatokat a jogszabályokban meghatározott eseteken felül az Adatkezelő
munkavállalói ismerhetik meg szerződéskötés, szerződés teljesítése, megszűnése, igény
érvényesítése és kapcsolatfelvétel céljából. Az Adatkezelő a kezelt adatokat az
adatfeldolgozókon kívül nem továbbítja harmadik fél részére, így az Európai Unió
tagállamain kívül harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére sem.
Az Érintettek személyes adatainak kezelésére jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezései
az irányadók.
Az Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő minden esetben írásban és az alábbi módok
valamelyikén bocsátja a Partnerek rendelkezésére.
- nyomtatott formátumban szerződés mellékleteként vagy
- elektronikus levélként (e-mail)
A szerződéses mellékletként való közzététel, illetve az e-mail kiküldése igazolja az
Adatkezelési tájékoztató Partner általi kézhezvételét és megismerését. Saját
kapcsolattartói - mint Érintettek – tekintetében a Partner felelőssége a Swietelsky
Vasúttechnika Kft.-nél irányadó adatkezelési szabályok megismertetése.
Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében, jogos érdek fennállása vagy törvény, illetve törvényi
felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig. Az
adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának,
amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként
jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
Ha az Adatkezelő – az Érintett tájékoztatása alapján - tudomást szerez arról, hogy az általa
kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy
helyesbítését az adat megadásáért felelős Partnernél kezdeményezni.
Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során kötelesek gondoskodni arról, hogy
jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be az Adatkezelő által kezelt személyes
adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy történjen, hogy
az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető,
megváltoztatható, megsemmisíthető.
Az Adatkezelő adatvédelmi rendszerének felügyeletét az Adatvédelmi Tisztviselő látja el.
Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási
szabályok kialakításával biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát, így védi
a személyes adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen.
Az adatfeldolgozók köre:

10.
Az
adatfeldolgozók
neve és
elérhetősége

11.
Speciális eset

•
•
•
•
•
•
•

FourCorm Kft (2464 Gyúró, Akácfa utca 5)
Benisch Mészáros Specht & Partner Ügyvédi Iroda (1122 Budapest, Csaba u.
15.)
Dr. Polgár Adrienn (2000 Szentendre, Must köz 4)
Anteus Kft. (1163 Budapest, Veres Péter út 48.)
G.K.S. SWIETELSKY Kft. (2120 Dunakeszi, Székesdűlő 135.)
eeebid Kft. (1051 Budapest, Nádor utca 23. 3. em. 1/a)
Grant Thornton Audit Kft. (1134 Budapest, Dévai u. 26-28.)

Adatkezelő a székhelyén, telephelyein, vagyon és személyvédelmi, illetve biztonsági célból
videofelvételeket készíthet. Az erre vonatkozó, a Partnerek figyelmét felhívó jelzések
(matricák, piktogramok, tájékoztatók stb.) a bejáratnál vagy a kamerák mellett
megtalálhatók. A felvételeket Adatkezelő a személyes adatok védelme, a személy- és
vagyonvédelem céljából, ezen érdekek védelméhez fűződő jogos érdeke alapján kezeli.
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Az így megvalósuló adatkezelés során a videofelvételek megőrzési ideje a székhelyén,
telephelyein rögzített felvételek esetében az adat keletkezésétől számított 30 naptári nap.
Az Adatkezelő Kamera Szabályzattal rendelkezik, mely a kamerahasználattal érintett
létesítményekben kifüggesztésre kerül, és mely ily módon bármely Érintett számára
megismerhető. Partner írásbeli (gdpr@vasuttechnika.hu) kérelmére a Kamera
Szabályzatot elektronikus formában is rendelkezésre bocsátja Adatkezelő.
Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az
ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintett élhet az adathordozhatósághoz való
jogával, amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak.
Az Érintettek jogai:
12.1. A hozzáférés joga
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR rendeletben
felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

12.
Tájékoztatás az
Érintettek jogairól

12.2. A helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az
adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
12.3. A törléshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az
Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje,
amennyiben a törlésnek az általános adatvédelmi rendeletben foglalt feltételei fennállnak.
12.4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az
észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében,
hogy tájékoztassa az adatok kezelését/feldolgozását végzőket, hogy az Érintett kérelmezte
tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok
másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
12.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez
• az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
12.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
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formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben ennek az általános
adatvédelmi rendeletben foglalt feltételei fennállnak.
12.7. A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az Adatkezelő
jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.
12.8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés
érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem
kezelhetők.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán
hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és
a kérelmek számát, ez a határidő további egy hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus
úton kell megadni, kivéve,
ha
az
Érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül,
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt
nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
13.
Tájékoztatás a
felügyeleti
hatósághoz
címzett panasz
benyújtásának
jogáról, illetve a
bírósági
jogérvényesítés
lehetőségéről

Ha a Partner vagy az Érintett meglátása szerint a Adatkezelő adatkezelési tevékenysége
nem felel meg az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, úgy a Partner
panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(https://www.naih.hu/index.html ). Az Érintett – választása szerint – bírósági úton is
érvényesítheti igényét. Amennyiben az Érintett kérelme az Adatkezelő által elutasításra
került vagy nem ért egyet az Adatkezelő döntésével, továbbá ha az Adatkezelő határidőn
belül nem dönt, az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
bejelentést tehet, vagy a döntés közlésétől, illetve az elmulasztott határidő utolsó napjától
számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

Dátum: 2021. szeptember 10.

Swietelsky Vasúttechnika Kft.
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