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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ
SZERZŐDÉSES PARTNEREK RÉSZÉRE
Tisztelt Partnerünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a közöttünk lévő szerződések teljesítése során, a REPÉT Kft. (mint
Adatkezelő) birtokába jutott adatok kezelése az alábbiak szerint történik:
Az adatkezelő adatai:
REPÉT Környezetvédelmi és Építő Kft.
1143 Budapest, Ilka utca 2-4.
Cg. 01-09-919972
Adószám: 11338347-2-42
Képviseli: Czakó István János és Parázsó Krisztián Lajos ügyvezetők
Tel: +36-1-319-7563
Fax: +36-1-309-5064
E-mail: admin@repet.hu
Web: www.repet.hu
Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az érintett tevékenységét a mindenkor hatályos
jogszabályok szerint végzi.
Jelen tájékoztató kiadásakor az alábbiak:
•
•

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról

A szerződések teljesítése során az alábbi adatok kerülhetnek kezelésre – a projektek jellegétől függően
-, melynek jogalapja az érintett, vagy az érintettet foglalkoztató munkáltató (Szerződéses Partner)
hozzájárulása, mely a REPÉT Kft-vel kötött szerződés aláírásával megadottnak tekintendő:

Név:

Adatkezelés célja: a szerződés teljesítéshez szükséges kapcsolattartás. Az
adatszolgáltatás szerződéses kötelezettségen alapul, a Partnerek képviselőire
vonatkozóan adatszolgáltatás elmaradása esetén a szerződés nem jön létre, illetve a
projektek megvalósítása során, az abban résztvevők adatszolgáltatásának elmaradása
esetében
a
szerződés
teljesítése
nem
lehetséges.

Beosztás:

Adatkezelés célja: a szerződés teljesítéshez szükséges kapcsolattartás, annak
megadása az Adatkezelő jogos érdekéhez fűződik; az érintett azonosítását szolgálja.
Az adatszolgáltatás elmaradása a szerződés teljesítését nagymértékben akadályozza.

Munkahely:

Adatkezelés célja: a szerződés teljesítéshez szükséges kapcsolattartás; annak
megadása szerződéses kötelezettségen alapul, az Adatkezelő jogos érdekéhez
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fűződik annak megadása, az érintett azonosítását szolgálja Az adatszolgáltatás
elmaradása a szerződés teljesítését nagymértékben akadályozza.
Címadatok:

Adatkezelés célja: a szerződés teljesítéshez szükséges kapcsolattartás; annak
megadása jogszabályi és/vagy szerződéses kötelezettségen alapul; adat megadásnak
elmaradása
esetében
a
szerződés
teljesítése
nem
lehetséges.

Telefonszám:

Adatkezelés célja: a szerződés teljesítéshez szükséges kapcsolattartás; annak
megadása az Adatkezelő jogos érdekéhez fűződik. Az adat megadásának
elmaradása: rövid úton való kapcsolattartás lehetetlenségét eredményezi.

E-mail cím:

Adatkezelés célja: a szerződés teljesítéshez szükséges kapcsolattartás; annak
megadása az Adatkezelő jogos érdekéhez fűződik. Az adat megadásának
elmaradása: rövid úton való kapcsolattartás lehetetlenségét eredményezi.

Egyéb személyes adatok
(pl.: születési dátum, lakcím, személyigazolványszám, TAJ szám)
Adatkezelés célja: szerződés teljesítéséhez szükséges és/vagy jogszabályok által
előírt adatszolgáltatás (pl.: elektronikus építési naplóban kötelezően feltüntetendő
adatok, munkavédelmi jogszabályoknak való megfelelés; Megrendelők belső
szabályzatainak előírásai, melyek a szerződésszerű teljesítés elválaszthatatlan
feltételei)
Az adatok megadása az Adatkezelőre vagy Harmadik félre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése, illetve az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítése érdekben történik.
Az adatok megadásának elmaradása esetén a szerződés teljesítése nem lehetséges.
Belépési információk (pl.: beléptető rendszerek adatai, biztonsági kamerák felvételelei, belépési
engedélyekhez kapcsolódó adatok)
Adatkezelés célja: Vagyonvédelem és a szerződésszerű teljesítés ellenőrzése
Az adatok kezelése adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez; az
adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeihez fűzödik.
Az adatszolgáltatás elmaradása esetében a szerződés teljesítése nem lehetséges.
Egészségügyi adatokat tartalmazó dokumentumok
(pl.: oltási könyv, munkaalkalmassági
igazolások stb.)
Adatkezelés célja: Munka és Egészségvédelem jogszabályainak betartása
Az adatok kezelése adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez; az
adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeihez fűzödik.
Az adatszolgáltatás elmaradása esetében a szerződés teljesítése nem lehetséges.
Képzettséget, végzettséget, jogosultságot igazoló dokumentumok (pl.: oktatási naplók, munkagép
kezelői bizonyítvány, mérnök kamarai igazolások stb.)
Adatkezelés célja: Munka és Egészségvédelem jogszabályainak betartása, valamint
az Adatkezelőre vonatkozó, vagy a projektek megvalósítása során felmerülő jogi
kötelezettség teljesítése
Az adatszolgáltatás elmaradása esetében a szerződés teljesítése nem lehetséges, mert
ezen adatok megadása szükséges a tevékenység jogszerűségének alátámasztásához.
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Az érintettek köre:
A szerződött Partnerek - projektek teljesítésében résztvevő – képviselői, munkavállalói,
foglalkoztatottai, juttatásban részesülők, szerződő felei (szállítók, vevők), törvényben írt esetekben a
munkavállalók családtagjai.

Az adatkezelés időtartama:
A kezelt adatok adatkezelési ideje az adott projekt szerződésszerű lezárta, vagy a mindenkor hatályos
jogszabályok által előírtaknak megfelelően történik.

A Társasággal üzleti kapcsolatban álló gazdasági társaságok, szervezetek munkavállalóinak,
képviselőinek, egyéb természetes személyek adatainak kezelése a Társaság és az érintett szervezet,
társaság között fennálló üzleti kapcsolatban vállalt jogok és kötelezettségek érvényesítése és teljesítése
érdekében kerül sor. A hozzájárulás önkéntes, és tekintettel arra, hogy az érintett személy valamely, a
Társaságtól független személy érdekében került megnevezésre, a hozzájárulás e független fél és a
Társaság között aláírt szerződés, nyilatkozat, egyéb megállapodás aláírásával, vagy jogviszony
létesítésével megadottnak tekintendő a nevezett iratokban, jogviszonyokban nevesített körben.
A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai es szervezési
intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt,
illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan
felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását, és az adatfeldolgozókkal is betartatja ezeket a
kötelezettségeket.
Szerződéses Partnereink munkavállalóinak személyes adatai elsősorban akkor kerülnek más
adatkezelőnek (Harmadik fél) átadásra, amikor az egy szerződés teljesítéséhez szükséges, abban az
esetben, amikor nekünk, vagy harmadik félnek jogos érdeke fűződik az átadáshoz, vagy ha az érintett
hozzájárulását adta ahhoz.
Ilyen Harmadik fél lehet például hatósági szerv, Megrendelő, könyvelést és bérszámfejtést, őrzésvédelmet, IT szolgáltatást, munkavédelmi feladatokat ellátó szerződéses Partnerünk. E szolgáltatókat
körültekintően választjuk ki, és rendszeresen felülvizsgáljuk őket, különösen olyan szempontból, hogy
gondosan kezeljék és védjék az általuk elmentett, feldolgozott, kezelt adatokat. Minden szolgáltató
köteles az adatok bizalmas jellegét megőrizni és a törvényi rendelkezéseket betartani.
Az adatokat az adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni, az adatokat nem teszik közzé,
harmadik személyek számára nem adják ki (kivéve az Adatkezelő a vele szerződéses jogviszonyban
lévő más adatkezelőnek, melyhez adatkezelőnek illetve Harmadik félnek jogos érdeke fűződik), csak a
szerződésszerű teljesítés biztosítása érdekében és meghatározott ideig használják azokat. Az érintett
munkavállalók és más adatkezelők megfelelő Titoktartási nyilatkozattal rendelkeznek.
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Társaságunktól és szerződéses partnereinktől független, harmadik személyek adatainak kezelése
A projektjenink megvalósítása során bizonyos esetekben előfordulhat a Társaságtól és szerződéses
partnereinktől független harmadik személyek személyes adatainak birtokunkba jutása. Ezen személyek
személyes adatainak kezelése kizárólag szerződéses feladatok teljesítésének érdekében és csak a
legszükségesebb ideig történik, a szerződésszerű teljesítés végig, vagy a mindenkor hatályos
jogszabályokban előírt ideig, az Adavédelmi szabályzatban foglaltak betartása mellett.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
•
•
•
•
•
•

Tájékoztatás kéréshez való jog
Helyesbítéshez való jog
Törléshez való jog
Zároláshoz való jog
Tiltakozáshoz való jog
A hozzájárulás visszavonása, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét

Személyes adataik kezeléséről az érintett a Társaságtól bármikor írásban, a REPÉT Kft. címére küldött
ajánlott vagy tértivevényes levélben tájékoztatást, helyesbítést, zárolást vagy törlést kérhet. A levélben
küldött kérést a Társaság akkor teljesíti, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen
beazonosítható. E-mailben küldött kérelmet a Társaság csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az érintett
előzetesen írásban rögzített e-mail címéről küldik. A kérelem kiterjedhet az érintettnek a Társaság által
kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges külső
adatkezelők nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes
adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett adatait,
kivéve, ha az adattovábbítás vonatkozásában a tájékoztatást törvény tiltja.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az érintett Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 napon belül
köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot
kell tekinteni.
Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv. valamint az 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján
bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is
(1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

A projektek megvalósításával összefüggésben az Önök birtokába jutott személyes adatok
Jelen tájékoztató és nyilatkozat elfogadásával egyúttal Önök is kötelezettséget vállalnak a projektek
során birtokukba jutott személyes adatok, a GDPR rendelet és a mindenkor hatályos adatvédelmi
jogszabályok szerinti kezelésére.

A tájékoztatóban szereplő adatok fenti célú kezeléséhez a REPÉT Kft-vel kötött szerződés
aláírásával a Szerződéses Partner hozzájárul, jelen tájékoztató tartalmát a REPÉT Kft.
megbízásából végzett projektekben résztvevő munkavállalókkal, foglalkoztatottakkal megismertetni
és betartatni köteles.
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