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TROMF-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.. 
ügyfeleire vonatkozó adatkezelési szabályzata 

 
Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR), 
 
a GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény), valamint 
 
avállalkozássalkapcsolatba kerülő természetes személy ügyfelek védelme, illetve ezenszemélyes adatok jogszerű, 
tisztességes és átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának meghatározása céljából 
 
 

AZ ALÁBBI SZABÁLYZATOT ALKOTJA: 
 
 
I. Adatkezelő adatai 

Adatkezelő neve: TROMF-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.. 
Adatkezelő székhelye: 1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38-40. 
Adatkezelő nyilvántartási száma: 01-09-667571 
Adatkezelőt nyilvántartó szervezet: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Adatkezelő adószáma: 12314245-2-43 
Adatkezelő telefonszáma: +361 3571575 
Adatkezelő elektronikus elérhetősége: tromfcar@t-online.hu 

Adatkezelő honlapja: www.tromfcar.hu , www.berelhetoauto.hu 
Adatkezelő felelősének neve:Borenich Gábor ügyvezető 
Adatkezelő felelősének elektronikus elérhetősége: borenich@tromfcar.hu 

 
II. Fogalom-meghatározások 
A jelen Szabályzat alkalmazásában: 

1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem au-
tomatizált módon végzett bármely művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, lekérdezés, 
felhasználás, továbbítás, törlés), amelyet a KFT. üzletszerű gazdasági tevékenysége kereté-
ben végez; 

2. „adatkezelő”: a GDPR 4. cikk 7. pontjában meghatározott körben a KFT.; 
3. „adatvédelmi incidens”: a GDPR 4. cikk 12. pontjában meghatározott körülmény; 
4. „Hatóság”: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 
5. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bár-

mely információ, amelynek eredményeként a természetes személy közvetlen vagy közvetett 
módon, különösen valamely azonosító, így név, személyazonosításra alkalmas igazolvány 
adatai, helyadatok alapján egyedileg beazonosítható; 

6. „ügyfél”: a KFT.-vel üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében végzett tevékenységére 
vonatkozóan kötelmi jogviszonyt létesítő természetes személy (pl. a szolgáltatás megrende-
lője); 

 
 

III. Szabályzat célja és hatálya 
7. A jelen Szabályzat célja, hogy a KFT.-vel jogviszonyba kerülő természetes személy (akár 

vállalkozás ügyvezetője) tevékenysége során megtartsa az adatvédelemre vonatkozó min-
denkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket. A KFT.vel kapcsolatba kerülő természetes 
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személy ügyfelek adatainak kezelése alkalmával kötelesek a GDPR, az 2011. évi CXII. 
törvényaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint a jelen 
Szabályzat rendelkezéseinek mindenek felett álló megtartására. 
 

8. A KFT. a személyes adatok kezelése során köteles megtartani az adatkezelésre vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott alábbi elveket (GDPR 5. cikk (1) bekezdés): 
a.) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság; 
b.) célhoz kötöttség; 
c.) adattakarékosság; 
d.) pontosság; 
e.) korlátozott tárolhatóság; 
f.) integritás és bizalmas jelleg; 
g.) elszámoltathatóság. 

 
9. A KFT. az adatkezelésébe beépített és alapértelmezett adatvédelem kívánalmának megfele-

lően valamennyi adatkezelési tevékenysége során az adatvédelem elveit, illetve az adatvéde-
lemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi követelményeket megtartva jár el az el-
számoltathatóság és a személyes adatok jogosultjai jogainak és szabadságainak védelme ér-
dekében. 

 
 

IV. A KFT. által végzett adatkezelések 
 

10. A KFT. által végzett valamennyi adatkezelés adatvédelem hatálya alá tartozik. A KFT. sze-
mélyes adatok vonatkozásában adatkezelésre csak akkor jogosult, ha arra jogcímmel rendel-
kezik. 
 

11. A KFT. személyes adatokon végzett adatkezelést, személyes adatok megismerését, 
gyűjtésétvagy felhasználásátcsak abban az esetben jogosult végezni (akkor rendelkezik jog-
címmel), 

a.) ha ahhoz a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását adta a személyes adatainak 
egy vagy több konkrét célból történő megismeréséhez és kezeléséhez; 

b.) amennyiben az adatkezelés a KFT.-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szüksé-
ges; 

c.) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a személyes adatok jo-
gosultja az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a személyes adatok jo-
gosultjának kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 

d.) amennyiben az adatkezelés a személyes adat jogosultjának vagy egy másik természetes 
személy létfontosságú érdekének védelme miatt szükséges, illetve a KFT.(vagy egy har-
madik fél) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha a KFT.-val szemben 
elsőbbséget élveznek a személyes adat jogosultjának olyan érdekei és alapvető jogai és 
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. 

 
12. A KFT. adatkezelési tevékenysége során adatfeldolgozót igénybe vehet. 

 
 
V. Ügyfelekkel kapcsolatban végzett adatkezelés 
 

13. A jelen fejezet szerinti adatkezelés célja: 
a) a KFT. és a személyes adat jogosultja közötti, a KFT. üzletszerű gazdasági tevékenysé-

gével összefüggésben kötelmi jogviszony (pl. a szolgáltatásra irányuló megbízási szer-
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ződés; adásvételi szerződés) létrehozása, fenntartása, e kötelmi jogviszonyból eredő jo-
gok gyakorlása (pl. ellenérték követelése) és kötelezettségek teljesítése (pl. szerződés-
ben vállalt szolgáltatás teljesítése); 

b) a KFT. ügyféllel kapcsolatos jogos érdekének érvényesítése és védelme; továbbá 
c) a KFT.-t a kötelmi jogviszonnyal kapcsolatban – esetlegesen – terhelő jogi kötelezett-

ség teljesítése. 
 

14. A jelen fejezet szerinti adatkezelés időtartama: a személyes adat jogosultja részéről meg-
adott hozzájárulás megadásától kezdődően a kötelmi jogviszony megszűnését követő 5 év. 
Minden olyan hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, amelyik a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tör-
vény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a kötelmi 
jogviszony megszűnését követő 8 év. 
 

15. A jelen fejezet szerinti adatkezelés módja: papír alapú vagy elektronikus nyilvántartás veze-
tése, illetve személyes adatokon végzett papír alapú vagy elektronikus művelet. 
 

16. A jelen fejezet szerinti adatkezelés csak abban az esetben jogszerű, ha ahhoz a KFT. megfe-
lelő jogcímmel rendelkezik. Amennyiben ez a jogcím a hozzájáruláson alapuló adatkezelés 
/11. a) pont/, úgy az adatkezelés jogszerűségének feltétele, hogy a KFT. a jelen fejezetben 
meghatározott rendelkezések figyelembevételével jár el. Az ügyfél a hozzájáruló nyilatkozat 
megtételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a KFT. az ügyfél – kötelmi jogviszony lé-
tesítéséhez szükséges és elengedhetetlen – személyes adatait tartalmazó okmányról, illetve 
egyéb iratról fénymásolatot vagy elektronikus másolatot készítsen, és a személyes adatok 
megőrzését e másolat megőrzésén keresztül teljesítse. A KFT. az így készült másolatot az 
ügyfélre vonatkozó egyéb iratokkal együtt olyan helyen köteles megőrizni, ahol azokhoz il-
letéktelen személy nem férhet hozzá. 
 

17. A KFT. az ügyfél – hozzájáruláson alapuló adatkezelés keretében – alábbi adatainak meg-
ismerésére és kezelésére jogosult: 
a.) a természetes személy személyazonosító adatait, így a személyes adat jogosultja személy-

azonosító igazolványának (ideértve az útlevelet és a vezetői engedély hatósági igazolvá-
nyát is, amely személyazonosításra alkalmas), lakcímet igazoló hatósági igazolványának, 
adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolványának adattartalmát; 

b.) a szerződéses jogviszony jellegétől függően a személyes adat jogosultjának bankszámla-
száma, illetve bankszámláját vezető pénzintézet neve; 

c.) személyes adat jogosultjának elérhetősége (pl. telefonszáma, email címe); 
d.) jogi személy fél esetén a jogi személy képviseletére jogosult természetes személy családi 

és utóneve; tisztsége; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve; állandó 
lakcíme, ennek hiányában tartózkodási címe és személyazonosításra alkalmas hatósági 
igazolványának adattartalma.Ezen adatok esetében az adatkezeléshez való hozzájá-
rulás és adatkezelési tájékoztatás csak akkor válik szükségessé, ha a közhiteles 
nyilvántartás a személyes adatot nem tartalmazza. 

 
18. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés során a személyes adat jogosultját (ügyfelet) a KFT.a 

személyes adat jogosultjával létrehozandó kötelmi jogviszony létesítését megelőzően – az 
ügyféllel való első kapcsolatfelvétellel egyidőben – köteles tájékoztatni 
a.) a KFT., illetve a KFT. képviselőjének nevéről, elérhetőségéről; 
b.) arról, hogy a kötelmi jogviszony csak abban az esetben jöhet létre, ha az ahhoz szüksé-

ges személyes adatainak KFT. általi megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul, illetve e 
hozzájárulás visszavonhatóságáról; 
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c.) az adatkezelés pontos céljáról, jogalapjáról, konkrét terjedelméről; 
d.) a személyes adatok címzettjeiről, illetve kategóriáiról; 
e.) a személyes adat tárolásának tervezett idejéről; 
f.) a személyes adat jogosultját megillető jogokról; 
g.) a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehetőségéről. 

 
A tájékoztatást a KFT.az1. sz. melléklet felhasználásával és a személyes adat jogosultjának 
történő megküldésével, átadásával, illetve részére történő hozzáférhetővé tétellel köteles tel-
jesíteni. Elektronikus kapcsolatfelvétel esetén a tájékoztató honlapon történő nyilvánosság-
ra hozatallal is eleget tehetezen kötelezettségének a KFT. 

 
19. A KFT. a tájékoztatást tömören és közérthetően köteles megadni az ügyfélnek. A tájékoz-

tatás megadása mellett a KFT. köteles a jelen Szabályzatot az ügyfél részére hozzáférhetővé 
tenni, kérésére elektronikus formában ügyfél elektronikus kézbesítési címére megküldeni. A 
Szabályzat hozzáférhetővé tételét jelenti, ha azt a KFT. honlapján mindenki számára elérhe-
tővé teszi.  
 

20. A személyes adat jogosulja a tájékoztatást követően önként jogosult eldönteni, hogy a 
KFT.-vel kíván-e kötelmi jogviszonyt létrehozni. Az ügyfél hozzájárulása akkor jogszerű, ha 
az 
a) önkéntes; 
b) konkrét adatkezelésre (meghatározott – egy vagy több – kötelmi jogviszonnyal kapcso-

latban) vonatkozik; 
c) megfelelő tájékoztatáson alapul; és 
d) egyértelmű akaratnyilatkozat. 

 
21. A személyes adat jogosultjának hozzájárulásán alapuló adatkezelés feltétele, hogy a szemé-

lyes adat jogosultja a személyes adatok kezeléséhez a KFT.-val létrejövő jogviszonyát meg-
előzően a KFT.adatkezelési tájékoztatóját, a KFT. adatkezelésének célját, illetve az adatke-
zelés tényét, valamint a megismerni és kezelni kívánt adatok körételismerje és az adatkeze-
léshez hozzájáruljon a KFT. számára a jelen Szabályzat 1. sz. melléklet tartalmával meg-
egyező nyilatkozat aláírásával. 
 

22. A KFT. szerződéses kapcsolat esetén jogosult az ügyfél, mint személyes adatok jogosultja 
hozzájáruló nyilatkozatát a KFT. és az ügyfél között kötendő szerződés rendelkezései kö-
zött megfogalmazni. Az ilyen rendelkezést tartalmazó szerződés aláírásával az ügyfél egyben 
személyes adatai KFT. általi megismerésére és kezelése vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát 
is megteszi. 

 
23. Az ügyfél hozzájáruló nyilatkozatában köteles nyilatkozni, hogy a hozzájáruláson alapuló 

adatkezelés mellett kifejezetten megértette a KFT. arra vonatkozó tájékoztatását, hogy 
adatkezelésre a KFT. az ügyféllel kapcsolatban egyéb jogcímen is jogosult lehet. 
 

24. Amennyiben a személyes adatok jogosultja a személyes adatai kezeléséhez nem járul hozzá, 
vagy megtagadja a1. sz. melléklet tartalmával megegyező tartalmú nyilatkozat aláírását, úgy 
a KFT. kötelmi jogviszonyt az érintett természetes személlyel nem létesíthet. A személyes 
adat jogosultja hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem 
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A személyes 
adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásával a KFT. köteles a személyes adatke-
zeléshez mint előfeltételhez kapcsolódó kötelmi jogviszony megszüntetésére. 
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25. A KFT. köteles minden nyilvántartásából törölni azt a személyes adatot, amelynek jogosult-
jával kötelmi jogviszonya bármely okból megszűnt, kivéve, amennyiben a személyes adatok 
további kezeléséhez a jogosult hozzájárult vagy amennyiben a személyes adatok megőrzését 
a KFT. számára jogszabály (pl. adójogi jogviszony) írja elő. 

 
 
VI. Kamera segítségével gyűjtött adatok kezelése 
 

26. A KFT. tulajdonában álló, illetve használatában lévő ingatlanok és ingóságok védelme ér-
dekében székhelyét, telephelyein és fióktelepein biztonsági kamerarendszert (a továbbiak-
ban: biztonsági kamerarendszer) működtethet, amely kizárólag magánterületen megtörtént 
eseményeket mozgóképi formában figyel meg folyamatosan. A KFT. által végzett ilyen 
adatkezelés kizárólagos célja a KFT. jogos érdekeinek védelme (vagyonvédelem), és semmi-
lyen formában nem irányul ettől eltérő célra, így különösen arra, hogy a kamera által rögzí-
tett személyek helyadatait, vagy általuk végzett – nem jogellenes – tevékenységeket a KFT. 
a továbbiakban e személyekkel kapcsolatban felhasználja. 
 

27. A KFT. a biztonsági kamerarendszer segítségével történő megfigyelésre, illetve az ezzel 
kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan az érintettek figyelmét tájékoztatást tartalmazó tábla 
(a továbbiakban: figyelmeztetés) elhelyezésével hívja fel. A KFT. a figyelmeztetést olyan jól 
látható helyeken és olyan méretben helyezi ki, hogy az érintett még a biztonsági kamera-
rendszer megfigyelési területére történő belépést megelőzően tudomásul vehesse a megfi-
gyelés és esetleges adatkezelés tényét, illetve döntést tudjon hozni arra vonatkozóan, hogy a 
figyelmeztetés ellenére a biztonsági kamerarendszer megfigyelési területére be kíván-e lépni 
vagy sem. Amennyiben a figyelmeztetés ellenére az érintett a biztonsági kamerarendszer 
megfigyelési területére belép, úgy e cselekedete – biztonsági kamerarendszer által rögzíthető 
esetleges – személyes adatai KFT. általi megismeréséhez, rögzítéséhez és kezeléséhez törté-
nő hozzájárulásnak minősül. 
 

28. A KFT. által alkalmazott kamerarendszer tagjait, státuszukat, az egyes kamerák által megfi-
gyelt területet a jelen Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. Ez a melléklet tartal-
mazza továbbá annak a ténynek a rögzítését is, hogy az egyes kamerák az élőkép közvetíté-
sén túl adatrögzítést is végrehajtanak-e vagy sem. 
 

29. A kamera segítségével történő megfigyelésről, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezelésről a 
KFT. ügyfeleit figyelemfelhívó tábla elhelyezésével tájékoztatja. 
 

30. Minden egyéb olyan személy vonatkozásában, akik nem a KFT. ügyfeleikérésére a kamera-
rendszer segítségével végzett adatkezelésre vonatkozóan tájékoztatást nyújt, és biztosítja, 
hogy az érintett jogait gyakorolhassa, illetve a jelen Szabályzatot a KFT. székhelyén vagy 
honlapján megtekinthesse. Amennyiben az ilyen személy a KFT. a kamerarendszer által 
végzett megfigyelésre, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezelésre felhívó piktogramot és tö-
mör szöveges tájékoztatása ellenére olyan területen tartózkodik, vagy egyébként olyan cse-
lekményt végez, amelyet a kamera rögzít, a KFT. akként tekinti, hogy az adatkeléshez szük-
séges tájékoztatást ráutaló magatartással megértette. 
 

31. A KFT. a kamera segítségével rögzített mozgóképi anyagot annak rögzítésétől számítva 10 
évig jogosult tárolni és a jogszabályi rendelkezések megtartása mellett kezelni. 
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VII. GPS műholdas nyomkövető rendszerrel kapcsolatos adatkezelés   

 
31/AA Kft. egyes saját tulajdonú vagy saját maga által üzemeltetett gépjárműveiben Globális Helymeghatározó 

Rendszerrel kommunikáló eszközöket jogosult elhelyezni (továbbiakban együttesen: GPS), amely elhelyezés-
nek a jogalapja az általa kötött szerződéses rendelkezések betartásának ellenőrzése, jogos érdekeinek érvénye-
sítése, vagyonának védelme, illetve az ügyfél önkéntes beleegyezése. 

 
31/B A GPS alkalmazása során a Kft. az alábbi adatokat kezeli: 
a) gépjármű rendszáma 
b) valós földrajzi pozíciójának meghatározása 
c) valós útvonal rögzítése 
d) megtett távolság mérése 
e) a gépjármű használatának ideje 
f) egyes esetekben a gépjármű pillanatnyi- és átlagsebességének mérése  
 
31/C A Kft. a GPS-el rögzített adatok kezelését kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott elvek és a hatá-

lyos jogszabályi keretei között jogosult kezelni. Az adatkezelés során a Kft. nem valósíthat meg olyan megfi-
gyelést, amely az adatkezelés jogalapján kívül esik.  

 
31/D A Kft, a jelen fejezetben rögzített adatokat a nap huszonnégy órájában rögzíti és a rögzítéstől számított 90 

napig jogosult saját eszközein tárolni, azt harmadik személynek kizárólag a jelen szabályzat keretein belül 
adhatja át. Hatósági felhívásra a GPS-el rögzített adatok átadásában a Kft.-nek mérlegelési jogköre nincs, ha 
a felhívás kellő jogalappal bír.  

 
31/E Abban az esetben, ha a Kft.-nek a jogos érdeke nem áll fenn az adatkezeléshez, akkor a tárolt adatokat 

90 nap elteltével eszközeiről köteles törölni.  
 

VIII. A személyes adatok jogosultjainak jogai 
 

32. Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait a KFT. – bármely oknál fogva – 
kezeli, a KFT. adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik: 
a.) tájékoztatáshoz való jog; 
b.) helyesbítéshez való jog; 
c.) elfeledtetéshez való jog; 
d.) adatkezelés korlátozásához való jog; 
e.) adathordozhatósághoz való jog; 
f.) tiltakozáshoz való jog. 

 
33. A személyes adat jogosultja a jelen fejezetben meghatározott jogát a KFT.-hoz eljuttatott ké-

relmével gyakorolhatja. A személyes adat jogosultja kérelmét elektronikusan, papír alapon 
egyetemes postai szolgáltatás igénybevételével, vagy papír alapon a KFT. székhelyén a KFT. 
képviseletére jogosult vezető tisztségviselőjének, munkavállalójának vagy a KFT.-vel foglal-
koztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személynek történő átadással terjesztheti elő. 
 

34. A kérelem átvételére jogosult személy a kérelmet a beérkezését következően haladéktalanul 
köteles továbbítani a KFT. adatkezelési felelősének ügyintézés céljából. A KFT. adatkezelési 
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felelőse a kérelmet – annak kézhezvételét követően haladéktalanul megvizsgálja – és amennyi-
ben azt állapítja meg, hogy az nyilvánvalóan alaptalan vagy jogosulatlan személytől érkezett, 
úgy annak érdemi megvizsgálását elutasítja. Amennyiben a kérelem nem nyilvánvalóan alapta-
lan, illetve jogosult személy terjesztette elő, az adatvédelem felelős a kérelmet érdemben meg-
vizsgálja. Az adatkezelési felelős a kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül 
értesíti a kérelmet előterjesztőt a kérelem elbírálásáról (a kérelem elutasításáról vagy a kérelem 
teljesítéséről), illetve a megtett, illetve kezdeményezett intézkedésekről. 
 

35. A KFT.adatvédelmi felellős kinevezésére nem köteles. 
 
 

VIII Az adatok tárolásának és továbbításának rendje 
 

36. A KFT. az adatkezelést úgy hajtja végre, hogy a GDPR, valamint egyéb adatvédelmi jogsza-
bályok megtartása mellett tiszteletben tartsa a személyes adat jogosultjának családi és magán-
élethez való alapvető jogát, egyéb jogait és szabadságait. 
 

37. A személyes adatok tárolására vonatkozó jelen Szabályzatban meghatározottrendelkezések 
egyaránt vonatkoznak a papír alapon, illetve elektronikus formában tárolt olyan személyes 
adatra, amelyek nyilvántartási rendszerét részét képezik, illetve amelyeket a KFT. részben vagy 
egészben automatizált módon kezel. A KFT. személyes adatok elektronikus tárolására a 
KFT.tulajdonában álló eszközöket használ; a papír alapú nyilvántartásokat a KFT. tulajdoná-
ban vagy használatában álló olyan ingatlanokban vezeti, amelyeket a KFT. székhelyként, telep-
helyként vagy fióktelepként használ. 
 

38. A KFT. által adatkezelés érdekében gyűjtött és tárolt személyes adatok kizárólag a jelen Sza-
bályzatban, illetve jogszabályban meghatározott célból, megfelelő jogcímmel kezelhetők. 
 

39. A KFT. által gyűjtött és tárolt személyes adatot olyan módon kell a KFT.-nek megőrizni az 
adatkezelés idején, hogy illetéktelen személy azokhoz ne tudjon hozzáférni. A KFT. köteles 
biztosítani, hogy a gyűjtött és tárolt személyes adatot 
a.) illetéktelen harmadik személy nem ismerheti meg, férhet hozzá; 
b.) nem vetik alá jogosulatlan adatkezelésnek; 
c.) illetéktelen személy nem változtathatja meg, továbbíthatja, hozhatja nyilvánosságra, töröl-

heti; 
d.) nem továbbítják a jelen Szabályzat e pontjától eltérően; 
e.) jogosulatlanul nem módosítják, illetve véletlenül vagy jogosulatlanul megsemmisítik, tör-

lik, teszik hozzáférhetetlenné; 
f.) elvesztéstől, sérüléstől megóvja. 

 

40. A KFT. nem jogosult az általa kezelt, őrzött személyes adatot más személynek továbbítani, 
vagy egyéb formában hozzáférhetővé tenni kivéve 

a/ amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; köztehervise-
lés) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a KFT.felé hiva-
talos megkeresését eljuttatja; 

b/ amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adatto-
vábbítás címzettje a KFT.-vel kötelmi jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattováb-
bítás a személyes adat jogosultja és a KFT.közötti kötelmi jogviszony teljesítése. 
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41. A KFT.a 40. ponton kívül kizárólag kifejezett és a személyes adat jogosultjától származó kére-
lemre vagy jogszabályi felhatalmazás alapján továbbít személyes adatot, amely adattovábbítást 
köteles követhető módon rögzíteni.  

 
42. A KFT. a meghatározott megkeresésre a megkeresésben meghatározott terjedelemben, a meg-

keresés teljesítéséhez szükséges mértékben biztosítja az általa tárolt személyes adatok továbbítá-
sát, ezen adattovábbításhoz hozzájárulást a jogszabályi felhatalmazás biztosítja. 

 
 
IX Jogorvoslat 
 

43. Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasz-
talja, hogy a KFT. megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai vé-
delme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 
 

44. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 
 

 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Weboldal: http://naih.hu 

 
 
1/2019/0901 számú záró rendelkezések 
  

A jelen Szabályzat 2019. 09.01. napjától hatályos. A Szabályzatot a hatályba lépését követően keletkező, 

illetve olyan már fennálló jogviszonyokra kell alkalmazni, amelyekben adatkezelés 2019. 09.01. napját kö-

vetően történik. 

  
  

Budapest, 2019. 09.01. 

  

Tromf-Car Kft. 

Képviseli: Borenich Gábor ügyvezető 
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