1. számú melléklet – Adatkezelési Tájékoztató (Ügyfél)
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy TROMF-CAR Kereskedelmi és
Szolgáltató KFT. (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelővel
kötendő kötelmi jogviszony (pl. szerződéses jogviszony) létesítését megelőzően a személyes adat jogosultját az
Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és
rendelkezésekről tájékoztassa.
A Tájékoztató az Adatkezelő ügyfeleivel, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett adatkezelésekre
vonatkozik.
1.

Az Adatkezelő
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: +361 357 1575
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
2.

Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy az Adatkezelő és ügyfél között
csak abban az esetben jöhet létre kötelmi jogviszony (így pl. szerződés), ha az ügyfél, mint a
személyes adat jogosultja a személyes adatainak az Adatkezelő általi megismeréséhez és
kezeléséhez hozzájárul.
3. Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus formában közzéteszi, illetve az
Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi. Amennyiben a személyes adat jogosultja erre
vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatát
elektronikus levél mellékleteként megküldi a személyes adat jogosultja által megadott elektronikus levelezési
címre.
4. Az Adatkezelő által ügyfél vonatkozásában végzett adatkezelés
célja: (i) érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés révén kötelmi jogviszony teljesítése, kötelmi
jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése; (ii) az adatkezelőt terhelő jogi
kötelezettségek teljesítése és (iii) az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.
jogalapja: (i) ügyfél hozzájárulása; (ii) Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése; (iii) szerződés
teljesítése; (iv) személyes adat jogosultságnak vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekének
védelme; (v) Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.
terjedelme: (i) a természetes személy személyazonosító adatait, így a személyes adat jogosultja
személyazonosító igazolványának, lakcímet igazoló hatósági igazolványának, adóazonosító jelet igazoló
hatósági igazolványának adattartalmát; (ii) a kötelmi jogviszony jellegétől függően a személyes adat
jogosultjának bankszámlaszáma, illetve bankszámláját vezető pénzintézet neve; (iii) személyes adat
jogosultjának elérhetősége (telefonszáma, email címe); (iv) jogi személy fél esetén a jogi személy
képviseletére jogosult természetes személy családi és utóneve; tisztsége; születési helye és ideje;
anyjaszületési neve; állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási címe.
5. Az Adatkezelő az ügyfél adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára,
a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés) és az adattovábbítás
címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv azADATKEZELŐ felé hivatalos megkeresését
eljuttatja;
b) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás
címzettje az Adatkezelővel kötelmi jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás a
személyes adat jogosultja és azADATKEZELŐ közötti kötelmi jogviszony teljesítése.
6. Az Adatkezelő a személyes adatot a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől kezdődően a kötelmi jogviszony
megszűnésétől 5 évig tárolja; a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az
adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony megszűnését követő 8 év.
7. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy a tulajdonában álló, illetve
használatában lévő ingatlanok és ingóságok védelme érdekében székhelyét, telephelyein és fióktelepein

8.

9.

kamerarendszert, míg saját tulajdonú vagy általa üzemeltetett gépjárműveiben GPS használatára
alkalmas eszközt működtethet.
A személyes adat jogosultját megillető jogok:
Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő
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.
Jogorvoslati lehetőségek:
Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy
azADATKEZELŐ megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme
érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
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

Alulírott,
_____________________________
(név)
(lakcím:
______________________________________________________) személyes adatok jogosultja a GDPR
6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozatom útján kifejezetten
hozzájárulok
ahhoz, hogy a Tromf-Car Kft., mint adatkezelő a közöttünk létrehozandó kötelmi jogviszony teljesítéséhez, e
kötelmi jogviszonyból eredő jogok gyakorlásához, illetve kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen és jelen
nyilatkozatomhoz külön iraton csatolt személyes adataimat megismerje és azokat kezelje.
Az adatkezelés körében az alábbi adattartalmak megismeréséhez és kezeléséhez kifejezetten és önkéntesen
hozzájárulok:
- személyazonosító igazolványban feltüntetett (ideértve az útlevelet és a vezetői engedély hatósági igazolványt
is) adattartalomra
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány adattartalma,
- adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolványának adattartalma;
- bankszámlaszámom, illetve bankszámlámat vezető pénzintézet neve,
- elérhetőségi adataim köre: (telefonszám, email cím)
- GPS által rögzített adatok kezelése (rendszám, időpont, megtett távolság, sebesség, földrajzi útvonal,
tartózkodási hely)
- kamerával rögzített felvételek
Jelen nyilatkozatommal kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az ADATKEZELŐ és közöttem vagy az általam
képviselt jogi személy között létrejött szerződés teljesítése érdekében az ADATKEZELŐ a személyes adataimat
harmadik személynek továbbítsa (pl. biztosítás megkötése, hatósági ügyintézés, bizományosi szerződés teljesítése
stb.).
Kelt: _________________, ___________________________. napján
ALÁÍRÁS
___________________________________
személyes adat jogosultja
NÉV NYOMTATOTT BETŰVEL

