
Személyes adatok védelme 

1.Kinek szól ez a dokumentum? 

Ez a dokumentum az Envirotex, s.r.o., a Námestie Slovenského národného povstania 270/3, 917 01 

Trnava, Bejegyezve a Trnava-i Járásbíróság Jegyzékében, Sro szakasz, vállalkozói jegyzék száma: 

48045 / T, Cégazonosító szám: 53456408, Adószám: 2121396365, Közösségi adószám: SK2121396365 

(a továbbiakban: "Envirotex" vagy "üzemeltető") adatvédelmi elveit szabályozza. különösen a 

személyes adatok megszerzésére, gyűjtésére, tárolására, terjesztésére, megőrzésére és biztonságára 

vonatkozó szabályok.  

 

Ön is lehet érintett személy, ha: 

 •Envirotex beszállitók 

• Envirotex ügyfél (magánszemély, cég, vagy más közvetlen ügyfél)  

• Az Envirotex vevői és az általa meghatalmazott személyek (magánszemély, cég, stb.)  

• Envirotex alkalmazott és közeli személye 

• Álláskeresők  

• Az Envirotex webhely és a közösségi hálózatok felhasználója 

 

 A dokumentummal és az abban foglalt információkkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket és 

kéréseket üzemeltető az info@envirotex e-mail címen fogad. 

 

2. Milyen alapvető kifejezéseket használ a dokumentum? 

Kezdetben szeretnénk megismertetni Önt az alapvető feltételekkel, amelyek ebben a 

dokumentumban szerepelnek, és amelyek Ön segít jobban megérteni ezt a dokumentumot.  

Érintett - természetes személy, akire a személyes adatok vonatkoznak. 

Sütik - apró adatfájlok, amelyeket a felhasználó számítógépén egy speciális böngésző postafiókban 

tárolnak, és amelyek azok szükséges néhány webhelyfunkcióhoz, például a bejelentkezéshez, és 

gyakran használják figyelemmel kísérve a felhasználók viselkedését az interneten, a legtöbb 

internetes böngészőben letiltható a használatuk.  

GDPR-rendelet - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 

személyes adatok védelméről az adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad mozgása, hatályon 

kívül helyezve a 95/46 / EK irányelvet (Általános adatvédelmi rendelet) 

A személyes adatok speciális kategóriái - érzékeny személyes adatok, amelyeknek különleges 

jellegük van, mint pl adatok egészségügyi állapot vagy biometrikus adat, amely lehetővé teszi a 

személy azonosítását.  

Személyes adatok - minden olyan információ, amely például azonosított vagy azonosítható 

természetes személyre vonatkozik név, vezetéknév, születési dátum, születési szám, telefonszám, e-

mail cím, IP-cím stb.  

Jogos érdek - az adatkezelő vagy más jogalany érdeke, amelyből a feldolgozás igénye felmerül 

személyes adatok, ha azok felülmúlják az érintett érdekeit, például az adatkezelő vagyonának 

védelmét kamerarendszerek használata, kommunikáció a weboldalon található kapcsolatfelvételi 

űrlapon keresztül stb.  



Üzemeltető - természetes vagy jogi személy, amely meghatározza a személyes adatok 

feldolgozásának célját és eszközeit; az üzemeltető megbízhatja a feldolgozást egy közvetítővel.  

Címzett - természetes személy, jogi személy, közhatalmi szerv vagy más szervezet, amelyhez a 

személyes adatok tartoznak biztosítani.  

Termék - általunk kínált és eladott termékek.  

Profilozás - a személyes adatok bármilyen automatikus feldolgozása, amelyet a konkrét adatok 

értékelésére használnak személyes feltételek, például online viselkedés és remarketing.  

Szolgáltatás - szolgáltatások, amelyeket a termékek értékesítésével kapcsolatban nyújtunk.  

Személyes adatok kezelése - az adatkezelő vagy a közvetítő által személyes adatokkal végzett 

tevékenység például letöltés, böngészés, tárolás, másolás stb. 2  

Közvetítő - olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy más szerv, amely: 

személyes adatokat kezel az üzemeltető számára az ő nevében.  

Cél - az ok, amiért az adatkezelő feldolgozza a személyes adatokat.  

Törvény a személyes adatok védelméről - Tt. 18/2018 sz., könyvelési törvényének aktuális változata 

és a további idevágó jogszabályok szerint 

 

3. Milyen jogai vannak az érintetteknek? 

Az Envirotex hangsúlyt fektet az Ön jogainak tiszteletben tartását. Érintettként a következő jogokkal 

rendelkezik:  

A tájékoztatáshoz való jog  

Önnek joga van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos információkhoz. Ennek érdekében 

megfelelő intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy ezeket az információkat megfelelő 

módon megkapják Önnek. Az Envirotex ezzel teljesíti tájékoztatási kötelezettségét dokumentum, 

amelyet állandóan közzétesznek a www.envirotex.eu oldalon. 

 

A hozzájárulás visszavonásának joga 

Ha beleegyezését adta személyes adatainak feldolgozásához, bármikor visszavonhatja azokat. A 

hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző feldolgozás 

jogszerűségét. Ön hozzájárulást csak marketing célokra adhat meg; minden egyéb feldolgozási 

tevékenységet más jogi alapon végeznek, például szerződésen, törvényen vagy jogos érdeken. 

Az adatokhoz való hozzáférés joga 

Kérésre az Envirotex visszaigazolást ad Önnek az Ön személyes adatainak feldolgozásáról, valamint 

információkat azok kezelésének céljairól, a kezelt személyes adatok kategóriáiról, a címzettek 

kategóriáiról, megőrzési idejükről, a személyes adatokról, kivéve, ha személyes adatokat közvetlenül 

tőled szereztek be. Kérésre az Envirotex az Ön által feldolgozott személyes adatainak egy ingyenes 

másolatát is megadja Önnek. A további példányokért ésszerű díjat számolunk fel, az adminisztratív 

költségekkel arányosan. A díj összegéről előre tájékoztatjuk. 

A helyesbítés joga 

Önnek joga van helyes és naprakész adatokat feldolgozni. Az Envirotex frissíti az adatokat az Ön 

kérésére, vagy miután ellenőrizte ezeket az adatokat Önnel való kommunikáció során. 



Törlés joga (az „elfelejtés” joga) 

Bizonyos feltételek mellett Önnek joga van személyes adatainak törlését, különösen akkor, ha a 

személyes adatokra már nincs szükség azokra a célokra, amelyek érdekében azokat összegyűjtötték 

vagy más módon kezelték; ha visszavonta beleegyezését, amely alapján a feldolgozást végzik; ha 

kifogásolja az Envirotex általi adatkezelés jogos érdekét, vagy ha a személyes adatokat illegálisan 

dolgozták fel. A jogi feltételek mérlegelése után eleget teszünk a személyes adatok törlésére 

vonatkozó kérelmének, vagy tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem törölhetjük a személyes 

adatokat. 

A feldolgozás korlátozásának joga 

Bizonyos feltételek mellett Önnek joga van korlátozni személyes adatainak feldolgozását az Envirotex 

részéről, különösen, ha kétségbe vonja személyes adatainak pontosságát, egy olyan időtartamra, 

amely lehetővé teszi az Envirotex számára, hogy ellenőrizze az Ön személyes adatainak pontosságát; 

ha a személyes adatok kezelése jogellenes, és Ön tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és 

ehelyett korlátozza azok kezelését; ha az Envirotex-nek már nincs szüksége rájuk feldolgozás céljából, 

de Önnek szüksége van rájuk a jogi igények bizonyításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez; ha 

kifogásolta az Envirotex jogos érdekeit, az Envirotex korlátozza azok feldolgozását mindaddig, amíg az 

ilyen jogos érdekeket nem ellenőrzik. Miután megvizsgálta a személyes adatok feldolgozásának 

korlátozására irányuló kérelmének jogi feltételeit, eleget teszünk, vagy tájékoztatjuk Önt arról, hogy 

miért nem tudunk eleget tenni a kérésnek. 

Az adatok hordozhatóságához való jog 

A személyes adatok más Envirotex üzemeltető részére történő továbbításának jogát kizárólag az Ön 

kérésére gyakorolják strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban, ha a 

személyes adatok feldolgozása az Ön beleegyezésén vagy az Envirotexszel kötött szerződés 

teljesítésén alapul, és ha az ilyen feldolgozást automatizált módon hajtják végre az ilyen továbbítás 

érdekében. 

A tiltakozás joga 

Bizonyos feltételek mellett joga van kifogást emelni személyes adatainak az Envirotex jogos érdeke 

alapján történő kezelése ellen. Az Envirotex nem kezeli tovább ezeket a személyes adatokat, hacsak 

nem bizonyítja egy adott esetben az ilyen feldolgozás szükséges jogos okait. Önnek joga van kifogást 

emelni a közvetlen marketing célú profilalkotás ellen. Ebben az esetben az Envirotex nem kezeli az 

Ön személyes adatait direkt marketing célokra. 

Automatikus egyéni döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is 

Az Envirotex remarketinget, azaz profilalkotást csak direkt marketing céljából végez, kizárólag az Ön 

beleegyezésével. Önnek bármikor jogában áll kifogást emelni az ilyen feldolgozás ellen. 

Javaslat vagy panasz benyújtásának joga a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz 

Önnek bármikor jogában áll javaslatot vagy panaszt benyújtani a személyes adatok feldolgozásával 

kapcsolatban a felügyeleti hatóságnál, nevezetesen a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi 

Irodájánál, amelynek székhelye: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, szlovák Köztársaság, Cégazonosító 

szá: 36 064 220, tel. szám: +421/2/3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/ weboldal. 

4. Hogyan érvényesíthetik az érintettek jogaikat az Envirotexnél? 

Jogait írásban érvényesíthetik:  

• postai úton az üzemeltető címére: Envirotex, s.r.o., Námestie Slovenského národného povstania 

270/3, 917 01 Trnava 



• e-mailben: info@envirotex.eu 

Az érintett személyek jogainak érvényesítésére irányuló kérelem 

Minden pályázatot indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb egy hónapon belül regisztrálunk és 

feldolgozunk. Ebben az időszakban tájékoztatjuk Önt azokról az intézkedésekről, amelyeket a kérés 

alapján tettünk. Ez az időszak szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható, figyelembe 

véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát. A határidő meghosszabbításáról a benyújtásától 

számított egy hónapon belül tájékoztatunk a késedelmes határidő indoklásával együtt. 

A kérelem feldolgozásának módjáról szóló értesítést ugyanúgy kell benyújtani, mint a kérelmet, 

hacsak nem kér másik módszert. Ha az értesítés különleges kategóriába tartozó személyes adatokat 

tartalmaz, akkor az értesítést kizárólag postai úton, saját kezünkbe küldjük. 

Kéréseit ingyenesen dolgozzuk fel. Ha azonban a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy 

megismétlődik, kérhetjük annak feldolgozását:  

• ésszerű díj, figyelembe véve az adminisztratív költségeket,  

• megtagadja a cselekvést. 

5. Ki férhet hozzá személyes adataihoz? 

A szolgáltatók különösen az Envirotex által kezelt személyes adatokhoz férhetnek hozzá:  

• szolgáltatások a munkavédelem területén;  

• jogi és tanácsadási szolgáltatások (ügyvéd, auditor); 

• tulajdon biztosítás;  

• postai és szállítási szolgáltatások;  

• termékeink értékesítése (ételszállítás);  

• személyzeti portálok;  

• kamerarendszer kezelői;  

• weboldal adminisztráció és tárolás és tárolás;  

• közösségi hálózati platformok (Facebook, Instagram)  

• marketing szolgáltatások;  

• mobilszolgáltatók;  

• bűnüldöző hatóságok;  

• bíróságok;  

• közigazgatási szervek. 

 

6. Hogyan védik a személyes adatokat az Envirotex? 

Az Envirotex következetesen biztosítja a személyes adatok védelmét. Ennek érdekében megfelelő 

technikai, szervezési és biztonsági intézkedéseket tettünk, figyelembe véve a kockázatot, a 

feldolgozás jellegét, a legfrissebb ismereteket és az ilyen intézkedések meghozatalának költségeit. 

Az Envirotex megfelelő és elérhető eszközökkel megvédi személyes adatait a visszaéléstől. Különösen 

személyes adatokat tárolunk olyan helyiségekben, helyeken, a környezetben vagy egy olyan 

rendszerben, amelyhez a hozzáférés mindig korlátozott, előre meghatározott és ellenőrzött. 

Az Envirotex évente egyszer értékeli a személyes adatok kezelésének és kezelésének eljárásait. Rövid 

feljegyzést írunk az értékelésről, az ún értékelő jelentés. Ha bármelyik eljárást elavultnak, 

szükségtelennek vagy eredménytelennek találják, azonnal intézkedünk. 

mailto:info@envirotex.eu


Az Envirotex azonnal kezeli a személyes adatokkal kapcsolatos biztonsági eseményeket. Abban az 

esetben, ha az esemény valószínűleg nagy kockázatot jelent az Ön jogainak és szabadságainak, 

mindig tájékoztatjuk Önt és tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen korrekciós intézkedéseket tettünk. 

Minden eseményről inkább rekord. Az Envirotex minden súlyos eseményről tájékoztatja a Szlovák 

Köztársaság Személyes Adatvédelmi Irodáját. 

 

7. További információk az érintett személyek számára: 

• Envirotex Beszállítók  

• Envirotex ügyfél (magánszemély, építőanyagok vagy más közvetlen megrendelő) 

• Az Envirotex vevője és az általa meghatalmazott személyek (magánszemély, cég, stb.)  

• Envirotex alkalmazott és közeli ember  

• Álláskeresők  

• Az Envirotex webhely és a közösségi hálózatok felhasználója 

 

8. Dokumentum időszerűsége 

Ez a dokumentum 2021. június 14-től érvényes.  

A dokumentum az Envirotex tulajdonában van, és évente legalább egyszer ellenőrizésre kerül 

érvényessége és aktuálitása. 


