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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
Az Adatkezelési tájékoztató célja
A természetes személyek adatainak védelméről és az adatok szabad áramlásáról, az
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE előírja, hogy az
Adatkezelő olyan intézkedéseket hozzon, hogy a személyes adatok kezelése átlátható, érthető
és könnyen hozzáférhető legyen, továbbá hogy az Adatkezelő elősegítse az érintettek jogainak
a gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.
A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére
meg kell küldeni, át kell adni.
Jelen tájékoztató gépjármű-karosszéria, pótkocsi valamint egyéb műanyag termék gyártására,
és az ehhez kapcsolódó szolgáltatási és kereskedelmi tevékenységre és a kapcsolódó
adatkezelésre vonatkozó szabályokat tartalmazza.
Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A
személyes adatokat bizalmasan kezeli és mindent megtesz annak védelméért.
A honlapon cookiek vannak.
A Smartlook segítségével a weboldal és rendszer felhasználói felületén történő kattintásokat,
a látogatók viselkedését lehet elemezni anélkül, hogy az általuk rögzített adatok tárolásra
kerülnének. Ennek célja, hogy a felhasználói felület tökéletesítése, a rendszer használatát
könnyebbé, érthetőbbé tétele.
Megőrzés időtartama: a Smartlook által gyűjtött anonim adatokat legfeljebb 1 évig kerülnek
megőrzésre.
További információk: https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/
Az adatkezelő adatai
E tájékoztató kiadója elsődleges adatkezelő:
név: KROPON Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8400 Ajka, Béke utca 34. 3. em. 5.
Cégjegyzékszám: Cg. 19-09-518134
Adószám: 25418693-2-19
Képviselő: Krózser Menyhért és Krózser Péter ügyvezető
E-mail cím: info@kropon.hu
Honlap: www.kropon.hu
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ADATTOVÁBBÍTÁS
Az adatkezelő a jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítéseképpen az érintett adatait
továbbítja a NAV illetékes igazgatósága felé és a jogszabály felhatalmazásával rendelkező
szervek, szervezetek felé.
Az adatfeldolgozó adatai
Adatfeldolgozó: aki, az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges
a tájékoztatása.

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
Adatkérő lap szerinti tartalommal és előzetes teljes körű tájékoztatással kell kérni.
A hozzájárulás az összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.
Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési
célra vonatkozóan meg kell adni.
Ha a hozzájárulás más ügyekre is vonatkozik a kérelmet egyértelműen meg kell különböztetni
oly módon, hogy az világos és egyértelmű legyen.
Az érintett hozzájárulását tartalmazó olyan nyilatkozat, amely sérti a Rendeletet, kötelező
erővel nem bír.
A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok
kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés
teljesítéséhez.
A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak
megadását.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti.
Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés
A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés
céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály
rendelkezései irányadók.

3
Az adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály
határozza meg.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező,
továbbá részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így
különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra
jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az
adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik
meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos
jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás
megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás
nyilvánosságra hozatalával is.
Az érintett jogainak elősegítése
A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.
Tájékoztatás az érintett személy jogairól
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti annak helyesbítését,
törlését és élhet tiltakozási jogával.
Adatkezelő biztosítja az átlátható tájékoztatást, kommunikációt és elősegíti az érintett
joggyakorlását.
Adatkezelő egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme
nyomán hozott intézkedésekről. Az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően részletes mindenre kiterjedő tájékoztatást kapjon.
Így az adatkezelés céljáról, a címzettekről, a személyes adatok tárolásának időtartamáról, a
személyes adatokhoz való hozzáférésről, azok módosításának lehetőségéről valamint az
érintett adathordozhatósághoz való jogáról, továbbá a felügyeleti hatósághoz címzett panasz
benyújtásának jogáról.
Ha az adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, azt megelőzően tájékoztatnia kell az
érintettet.
Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet
tájékoztatnia kell a személyes adatok kategóriáiról, valamint azok forrásáról és adott esetben
arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.
Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
érintett hozzájárulásával lehet kezelni.
Az érintett jogosult arra, hogy korlátozza az adatkezelést, ha az adatok pontossága vitatható,
az adatkezelés jogellenes, vagy már nincs szükség a személyes adatokra.
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Az adatkezelőnek késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről.
E tájékoztatásban ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell a
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit.
Ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az
elhárítására tett intézkedéseket.
Jogorvoslat
a) Felügyeleti szerv:
A bejelentést a NAIH alábbi elérhetőségein lehet megtenni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu
A NAIH vizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat az Info. tv. 52-58. §-ai (GDPR VIII.
fejezete) tartalmaznak.
b) Bírósági eljárás kezdeményezése
Az érintett jogainak megsértése esetén az Info.tv. 22. § (1) bekezdése (GDPR 79. cikke)
alapján bírósághoz fordulhat, a bíróság ezen ügyben soron kívül jár el.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes törvényszék előtt is megindítható.
A törvényszékek felsorolása és elérhetősége az alábbi linken keresztül tekinthető meg:
www.birosag.hu/torvenyszekek
Kelt, Ajka, 2018.11.08.

