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ADATVÉDELMI
NYILATKOZAT
a
GARO SUPER
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel
szerződést kötő természetes személy
ügyfelek/üzleti partnerek képviselői
számára
A jelen nyilatkozatot a
gépjárműalkatrészkiskerekedelmmel (TEÁOR1 4532’08) foglalkozó, illetve
a hatósági nyilvántartásba bejegyzett, a gépjármű-,
illetve
gépjárműalkatrész-kereskedelemmel
és
gépjárműjavítással kapcsolatos egyéb tevékenységet
(TEÁOR4511’08, 4519’08, 4520’08, 3831’08), valamint e
tevékenységekhez kapcsolódó csomagküldő, internetes
kiskereskedelmet (TEÁOR 4791’08) folytató
GARO SUPER
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
mint adatkezelő (a továbbiakban: „GARO SUPER Kft.” vagy
a GDPR-ben2, valamint az azzal teljes
összhangban
álló
nemzeti
adatvédelmi-jogi
követelményeket megjelenítő jogi szabályokban, s
különösen az Infotv.-ben3 foglalt adatvédelmi-jogi
követelményeket mindenben tükröző Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
(a
továbbiakban:
„Szabályzat”) foglalt rendelkezéseken alapulva teszi meg
az alábbi elvek szerint, s tartalommal:
„Adatkezelő”)

1.1. A GARO SUPER Kft. kizárólag olyan személyes
adatokat kezel, melyeket Ön ad meg részünkre a
kapcsolatfelvétel, avagy szolgáltatásunk igénybevétele
okán
a) a honlapon elhelyezett űrlapok beküldésével, avagy
b) közvetlenül,
(i) a szerződés formális megkötése, illetve
(ii) a GARO SUPER Kft. részére címzett levele
elküldése útján, e-mailjében, telefonon történő
megkeresése
során.
1.2.1. Az Ön személyes adatai kezelésének kizárólagos
célja: a szolgáltatási
szerződés (a továbbiakban:
„Szerződés”) teljesítése jogcímén a megállapodás
megkötése, annak teljesítése, a szerződésből eredő féli
jogok érvényesítése;
Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere
Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 számú
Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation);
3
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény
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1.2.2. az adatkezelés jogalapja: a Szerződés, illetve
annak teljesítése [GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont];
1.2.3. Adatkezelő . által a szerződés teljesítése
jogcímén
a
szerződés
megkötése,
teljesítése,
megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából a
a GARO SUPER Kft. által kezelt/kezelhető személyes
adatok körébe tartozik/tartozhat – a szerződés jellegétől
függően - az Ön
- neve (szerződő cég esetében: a céget jogszerűen képviselő
személy neve)

- születési ideje,
- lakcíme/tartózkodási címe,
- adóazonosító jele,
- vállalkozói, őstermelői igazolványának száma,
- személyazonosító igazolványának száma (ennek
hiányában: útlevelének száma, vezetői engedélyének száma),
- elérhetőségét szolgáló adatok (telefonszáma, e-mailcíme,
honlap-címe),
- bankszámlaszáma,

valamint
- az Önnel kötött szerződés száma, ügyfélszáma4;
1.2.4. az adatkezelés (a személyes adatai tárolásának)
időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig, de
legfeljebb szerződés megszűnését követő öt év elteltéig
tarthat (ezt követően az Ön személyes adatait töröljük!).
1.2.5.1. .Személyes adat akkor kezelhető, ha –törvényben
meghatározott esetkörök kivételével a) ahhoz az érintett előzetesen, önkéntesen,
határozottan és félreérthetetlenül hozzájárul vagy
1.2.5.1. .Ha az érintett a személyes adatai kezeléséhez
szükséges hozzájárulását részben vagy egészben más
jogügyletre vonatkozó írásbeli nyilatkozat keretében
adja meg (jelen esetben: a szolgáltatási szerződés megkötése
körében), érintett hozzájárulása kizárólag akkor
tekinthető
megadottnak,
ha
nyilatkozatából
kétségtelenül kitűnik: pontosan milyen célból járul
hozzá személyes adatai kezeléséhez.
1.2.6 Az Ön által közölt személyes adatok címzettjei,
illetve
a
címzettek
kategóriái:
Adatkezelő
ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó
foglalkoztatottjai, könyvelési, adózási feladatokat ellátó
foglalkoztatottjai, ide értve a Szerződés teljesítése
érdekében, avagy azzal összefüggésben szükségképpen
megbízott más vállalkozásnak (adatfeldolgozónak) a
megbízás
teljesítése
érdekében
végzett,
az
adatfeldolgozó részére továbbított személyes adatok
kezelésével
együtt
járó
feladatokat
ellátó
foglalkoztatottjait is.
2.1. A GARO SUPER Kft. a fentiekben felsorolt
személyes adatokat - a GDPR-ból és az azon alapuló,
azzal összhangban álló nemzeti adatvédelmi-jogi
követelményekből eredő szabályok mellőzhetetlen
figyelembe vételével, s azok alkalmazásával kezeli.

2

A ténylegesen kezelt adatok jellege, köre az adatkezeléssel érintett
személy körülményeihez igazodik!
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Az adatvédelmi nyilatkozatot tudomásul vevő, a
személyes adatai kezeléséhez hozzájárulását
adó

ügyfél/üzleti partner cég képviselőjének
szignója/aláírása

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
szerződést kötő ügyfelek számára
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2.2.1. Ha Adatkezelő – szükségszerűen, a felek közötti
megállapodás célját elérendő - az általa kezelt személyes
adatokat más adatkezelő/adatfeldolgozó számára
továbbítja (ide értve a „harmadik országokba” történő
esetleges adatátadást is!), az adattovábbítást megelőzően a
GARO SUPER Kft. megvizsgálja a továbbítandó
személyes
adatok
pontosságát,
teljességét
és
naprakészségét, s azokat kizárólag abban az esetben
továbbítja, ha az az adattovábbítás céljának
megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.
2.2.2. Ha az adattovábbítást követően jut
Adatkezelő/adatfeldolgozó tudomására, hogy az
adattovábbítás törvényben, nemzetközi szerződésben
vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott feltételei nem teljesültek, arról a címzettet
haladéktalanul értesíteni köteles.
2.2.3 Adatkezelő tudatában van annak, hogy a
szolgáltatása nyújtásával kapcsolatosan tudomására
jutott személyes adatokat - az adatvédelmi-jogi
követelmények sérelmével - nem hozza harmadik
személynek tudomására; tudomásul veszi egyben , hogy
e kötelezettségének neki felróható megszegéséből erdő
kárért felelősséggel tartozik.
3.1. Adatkezelő
a) teljes körű hozzáférést biztosít az Ön – mint érintett
- számára e Szabályzathoz, valamint a személyes
adatainak kezelését érintő, Adatkezelő által végzett
adatkezelési műveletek kapcsán keletkezett más
okiratokhoz, nyilvántartási adatokhoz, miközben
b) korlátozatlan lehetőséget teremt arra is, miszerint
(Adatkezelő ügyvezetője,
irányában) Ön mind

avagy

adatvédelmi

élni, illetve e tárgyban a Hatósághoz, bírósághoz
fordulni.
3.2.2. Tájékoztatom arról, hogy a személyes adatok
védelméhez fűződő joga megsértése, avagy Adatkezelő
jogellenes adatkezelése esetén elsősorban a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordulhat, amelynek elérhetőségei az alábbiak:
- postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;
- e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu;
- telefonszám:+36 (1) 391-1400;
- a honlap címe:www.naih.hu.

3.2.3. Perindítás esetén (11. pont) a pert lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindíthatja.
___

felelőse

(i) a személyes, mind pedig
(ii) írásos, avagy
(iii) szóbeli (telefonos)
5
megkeresés/kapcsolatfelvétel
útján
tájékoztatást
kérhessen, s kaphasson a személyes adatai kezeléséről, s
érvényesíthesse az adatvédelmi-jogi szabályokból eredő
jogait.
3.2.1.
Önnek joga van a személyes adatai
pontosítására,
helyesbítésére,
kiegészítésére;
a
személyes adat törlésére; a személyes adatai kezelésére
irányuló, a szerződéskötésen alapuló hozzájárulása
visszavonásához, a már nyilvánossá tett személyes
adatait rögzítő iratok másodpéldányának, másolatának és
az
azokra
vonatkozó
hivatkozások
törlésére/megsemmisítésére
(a
„felejtés
joga”
érvényesítésére); az adathordozhatóság kérésére; a
személyes adatai kezelése elleni tiltakozáshoz; az
adatkezelés korlátozásához; a, személyes adatait érintő
adatkezelés vélt vagy valós jogsérelme esetén panasszal
Munkáltató levelezési címe: 1173 Budapest, Pest út 474.; Gaál Árpád
ügyvezető elérhetőségei: (tel.:) +36-70/318-7599; +36-20/922-3357;
+36-70/381-4574; (e-mail:) garo.renault@gail.com; Dr. Borai Ákos
adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: (te.:) +36-20/361-9617; (e-mail:)
dr.borai.akos@hori-zone.com
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