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1. Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya

Jelen  táá jeákoztátoá  ceá ljá,  hogy  roö gzíátse  á  Bardóti  Logistic  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Korlátolt
Felelősségű Társaság (szeákhely:  1068 Budápest,  Kiráá ly utcá 82.,  4.  em. 2.,  ceágjegyzeákszáám:  01-09-
304295, ádoá száám: 26145039-2-42) (á továábbiákbán:  Adatkezelő,  illetve Társaság) áá ltál álkálmázott
ádátveádelmi  eás  ádátkezeleási  elveket,  válámint  Táá rsásáá gunk  ádátveádelmi-eás  ádátkezeleási  politikáá jáá t,
ámelyet mágunkrá neázve koö telezoő  eá rveányuő nek ismeruö nk el.

Jelen ádátkezeleási táá jeákoztátoá  ceá ljá, hogy á Táá rsásáá gunk áá ltál nyuá jtott szolgáá ltátáá sokkál oö sszefuö ggeásben,
válámennyi  eárintett  termeászetes  szemeá ly  száámáá rá,  tekintet  neá lkuö l  nemzetiseágeáre  vágy  lákoá helyeáre,
biztosíátvá  legyen,  hogy  jogáit  eás  álápvetoő  szábádsáágáit,  kuö loö noö sen  mágááneá lethez  fuő zoő doő  jogáá t
tiszteletben tártsáák á szemeá lyes ádátok feldolgozáá sá soráán.

Jelen táá jeákoztátoá  hátáá lyá  á  Táá rsásáá gunk áá ltál  folytátott  válámennyi  –  elektronikus  eás  pápíár  álápuá  –
ádátkezeleási teveákenyseágre, muő veletre kiterjed. 

2. Adatkezelőre vonatkozó információk

A jelen táá jeákoztátoá bán feltuö ntetett válámennyi szemeá lyes ádátot Táá rsásáá gunk kezeli ádátkezeloő keánt. Az
eárintettek áz áláábbi eleárhetoő seágeken keresztuö l tudnák kápcsolátbá leápni veluö nk:

Neáv: Bardóti Logistic Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szeákhely: 1068 Budapest, Király utca 82. 4. em. 2. 
Levelezeási cíám: 5430 Tiszaföldvár, Kőrösi Csoma út 65.
Telefonszáám: +36-30/813-0122
E-máil cíám: info@bardotilogistic.hu

3. Fogalom meghatározások 

- Személyes  adat:  minden  olyán  informáá cioá ,  ámely  á  koö zvetlenuö l  vágy  koö zvetve  ázonosíátott,
illetve – egy vágy toö bb ázonosíátoá , teányezoő  vágy tulájdonsáág álápjáán – ázonosíáthátoá  termeászetes
szemeá lyre vonátkozik.

- Adatkezelés: szemeá lyes ádátokon veágzett báá rmely muő velet fuö ggetlenuö l ánnák moá djáá toá l; ennek
megfeleloő en ádátkezeleásnek minoő suö l  toö bbek koö zoö tt  á gyuő jteás,  roö gzíáteás,  rendszerezeás  tágoláá s,
táá roláá s,  áá tálákíátáá s,  megváá ltoztátáá s,  betekinteás,  lekeárdezeás,  felhásznáá láá s,  koö zleás,  továábbíátáá s,
terjeszteás, hozzáá feárhetoő veá  teá tel máá s moá don, oö sszehángoláá s, oö sszekápcsoláá s, korláá tozáá s, toö rleás,
megsemmisíáteás.

- Adatkezelő:  á  Bárdoá ti  Logistic  Kft.,  áki  á  szemeá lyes  ádátok kezeleáseánek  ceá ljáá t  eás  eszkoö zeit
meghátáá rozzá.

- Adatfeldolgozás:  áz  ádátkezeleási  muő veletekhez  kápcsoloá doá ,  á  szemeá lyes  ádátokon  toö rteánoő
technikái feládátok elveágzeáse, fuö ggetlenuö l áz álkálmázott moá dszertoő l eás eszkoö ztoő l, válámint áz
álkálmázáá s helyeá toő l.

- Adatfeldolgozó:  áz  á  termeászetes  vágy  jogi  szemeá ly,  áki  áz  ádátkezeloő  megbíázáá sááboá l  eás
neveáben á szemeá lyes ádátokát kezeli.

- Hozzájárulás:  áz  ádátkezeleássel  eárintett  szemeá ly  oö nkeántes,  konkreá t,  táá jeákoztátáá son  álápuloá
ákárátnyilátkozátá,  mellyel  feá lreeárthetetlenuö l  jelzi,  hogy  beleegyezik  szemeá lyes  ádátáinák
kezeleáseábe. 

- GDPR:  áz Euroá pái  Párláment  eás  á  Tánáá cs  2016/679  áá ltáláános  ádátveádelmi  rendelete,  mely
tártálmázzá  á  szemeá lyes  ádátok  kezeleáseáre,  válámint  áz  eárintetteket  á  szemeá lyes  ádátáik
kezeleáseável  oö sszefuö ggeásben  megilletoő  jogok  gyákorláá sáá rá  vonátkozoá  koö telezoő  eá rveányuő
eloő íáráá sokát.

- Adatkezelés korlátozása: á táá rolt szemeá lyes ádát megjeloö leáse á joö voő beli kezeleásuö k korláá tozáá sá
eárdekeáben.

- Címzett:  termeászetes vágy jogi szemeá ly, koö zhátálmi vágy egyeáb szerv, ákivel vágy ámellyel á
szemeá lyes ádátokát koö zlik. 

2



- Álnevesítés:  ázon  muő veletek,  ámelyek  elveágzeáseá t  koö vetoő en  továábbi  informáá cioá k  hiáányáábán
toö bbeá  nem áá llápíáthátoá  meg, hogy á szemeá lyes ádát mely konkreá t szemeá lyre vonátkozik, há á
kiegeászíátoő  informáá cioá kát elkuö loö níátve táá roljáá k eás technikáilág is biztosíátott áz, hogy á szemeá lyes
ádátot ázonosíáthátoá  termeászetes szemeá lyekkel nem lehet oö sszekápcsolni.

- Felügyeleti hatóság: á szemeá lyes ádátok kezeleáse soráán á termeászetes szemeá lyek jogáinák eás
szábádsáágáinák  veádelme  eás  á  szemeá lyes  ádátok  Unioá n  beluö li  szábád  áá rámláá sáánák
megkoö nnyíáteáse  eárdekeáben  leá trehozott  fuö ggetlen  hátoá sáá g;  Mágyárorszáágon  á  Nemzeti
Adátveádelmi eás Informáá cioá szábádsáág Hátoá sáá g.

- Adatvédelmi  incidens:  áz  ádátbiztonsáági  eloő íáráá sok  seáruö leáse,  ámelynek eredmeányekeáppen á
továábbíátott, táá rolt, vágy máá s moá don kezelt szemeá lyes ádátok veá letlenuö l vágy jogellenes moá don
megsemmisuö lnek, elvesznek, megváá ltoznák, ázokát jogosulátlán szemeá lyekkel koö zlik, vágy áz
ádátokhoz ezen szemeá lyek hozzáá feárnek.

4. Adatkezelés módja, elvei

Az  áá ltálunk  kezelt  szemeá lyes  ádátokát  egyreászt  áz  eárintettek  ádjáák  meg  Táá rsásáá gunk  reászeáre,
máá sreászroő l  ázokhoz  hármádik  szemeá lyek ádáttováábbíátáá sá  reáveán  is  hozzáá jutunk.  Kizáá roá lág  ázokát  á
szemeá lyes  ádátokát  kezeljuö k,  táá roljuk,  illetve  hásznáá ljuk  fel  á  jelen  táá jeákoztátoá bán  meghátáá rozott
ceá lokrá,  melyeket  áz eárintettek  máguk bocsáá tották Táá rsásáá gunk rendelkezeáseáre,  vágy  ámelyeket  áz
ádátok  továábbíátáá sáá rá  jogszábáá ly  rendelkezeáse  vágy  áz  eárintett  engedeá lye  álápjáán  felhátálmázott
hármádik  szemeá lyek  ádnák  áá t  Táá rsásáá gunknák.  Szemeá lyes  ádátokát  sem  nyilváánosán  hozzáá feárhetoő
ádátbáá zisokboá l, sem máá s forráá sboá l nem gyuő jtuö nk.

A Táá rsásáá gunk áá ltál kezelt ádátokhoz csák áz erre feljogosíátott szemeá lyek feárhetnek hozzáá , kizáá roá lág á
feládátáik  teljesíáteáseáhez  szuö kseáges  meárteákben  eás  ideig.  Az  ádátkezeleásre  vonátkozoá  eloő íáráá sok
márádeáktálán  eárveányesuö leáse  eárdekeáben  belsoő  ádátkezeleási  szábáá lyzátot  álákíátottunk  ki,  ámely
válámennyi, á munkáá já soráán szemeá lyes ádátokkál kápcsolátbá keruö loő  táá rsásáá gi  tág eás munkáváá lláloá
száámáá rá koö telezoő  eá rveányuő  rendelkezeáseket tártálmáz. 

A fentieken tuá lmenoő en á szemeá lyes ádátokhoz á táá jeákoztátoá  11. pontjáábán feltuö ntetett – erre vonátkozoá
ádátfeldolgozáá si szerzoő deásek koö telezoő  erejuő  rendelkezeásei szerint –ádátfeldolgozoá ink feárhetnek hozzáá
korláá tozott koö rben. A táá jeákoztátoá  12. pontjáábán reászletes felviláá gosíátáá st ádunk továábbáá  árroá l is, hogy
ádáttováábbíátáá srá mely esetekben, milyen szemeá lyes ádátok vonátkozáá sáábán keruö lhet sor.

A jelen táá jeákoztátoá bán felsorolt szemeá lyes ádátokát Táá rsásáá gunk, mint száá llíátmáányozáá si eás fuvározáá si
teveákenyseáget veágzoő , ilyen szolgáá ltátáá sokát nyuá jtoá  ceág, kizáá roá lág ezen teveákenyseágeável oö sszefuö ggeásben,
minden esetben áz egyedileg meghátáá rozott ádátkezeleási ceá loknák megfeleloő en kezeli eás hásznáá ljá fel.

Az  ádátkezeleás  moá djáánák  meghátáá rozáá sákor  eás  á  teljes  ádátkezeleási  folyámát  soráán  veágrehájtjuk
mindázokát  á technikái  eás  szervezeási  inteázkedeáseket,  ámelyek segíátseágeável  egyáráánt  biztosíáthátoá  áz
ádátveádelmi elvek eárveányesuö leáse eás áz eárintett szemeá lyek jogáinák á veádelme. Táá rsásáá gunknáá l  mint
feleloő s ádátkezeloő neá l bevezeteásre keruö loő  inteázkedeásek á tudomáány eás technoloá giá jelenlegi áá lláá sáánák, á
megváloá síátáá shoz  szuö kseáges  koö ltseágeknek,  válámint  á  termeászetes  szemeá lyek  jogáirá  vonátkozoá
esetleges kockáá zátoknák á száámbáveá teleá t eás eárteákeleáseá t koö vetoő en keruö ltek meghátáá rozáá srá.

A tudomáá sunkrá jutoá  válámennyi szemeá lyes ádát kezeleáseá t jogszeruő en eás tisztesseágesen, továábbáá  oly
moá don veágezzuö k, hogy áz ádátkezeleás ánnák teljes idoő tártámá álátt áz eárintett termeászetes szemeá lyek
száámáá rá  is  áá tláá thátoá  legyen.  A  szemeá lyes  ádátokát  kizáá roá lág  á  jelen  táá jeákoztátoá bán  egyeártelmuő en
meghátáá rozott, jogszeruő  ceá lokboá l gyuő jtjuö k. Kiemelt figyelmet fordíátunk árrá, hogy egyetlen szemeá lyes
ádátot se kezeljuö nk á táá jeákoztátoá bán reászletezett ceá lokkál oö ssze nem egyeztethetoő  moá don. 

Táá jeákoztátjuk  áz  eárintetteket,  hogy  csák  áz  egyes  ádátkezeleási  ceá lok  szempontjááboá l  megfeleloő  eás
relevááns, válámint á ceá lok eleáreáseáhez felteá tlenuö l szuö kseáges szemeá lyes ádátokát kezeljuö k. Toö rekszuö nk
árrá, hogy áz áá ltálunk táá rolt eás kezelt szemeá lyes ádátok mindig pontosák eás náprákeászek legyenek, íágy
megtesszuö k á Táá rsásáá gunktoá l elváá rhátoá  szuö kseáges inteázkedeáseket ánnák eárdekeáben, hogy á pontátlán
vágy helytelen ádátok mieloő bb helyesbíáteásre vágy toö rleásre keruö ljenek.
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A  szemeá lyes  ádátokát  csák  áddig  áz  idoő pontig  táá roljuk,  ámeddig  áz  áz  egyes  ádátkezeleási  ceá lok
eleáreáseáhez  felteá tlenuö l  szuö kseáges.  Az  ádátok  kezeleáse  soráán  mindázokát  á  technikái  eás  szervezeási
inteázkedeáseket  álkálmázzuk,  melyek szuö kseágesek áhhoz,  hogy gárántáá lni  tudjuk á szemeá lyes  ádátok
biztonsáágáá t,  ideeártve  kuö loö noö sen,  de  nem  kizáá roá lágosán  áz  ádátok  jogellenes  kezeleáse,  veá letlen
elveszteáse, megsemmisíáteáse vágy káá rosodáá sá elleni veádelmet is.

Minden olyán esetben, há áz eárintettek ádátáit á jelen táá jeákoztátoá bán meghátáá rozott, eredetitoő l elteároő
ceá lrá ákárjuk felhásznáá lni,  uá gy erroő l  áz eárintettet  eloő zetesen, íáráá sbán táá jeákoztátjuk – áz uá j  ceá l  eás  áz
ádátkezeleásre vonátkozoá  kiegeászíátoő  informáá cioá k egyidejuő  megádáá sáá vál –, továábbáá  gondoskodunk árroá l,
hogy ebben áz esetben is rendelkezzuö nk olyán jogáláppál, mely áz ádátok kezeleáseá t lehetoő veá  teszi.

Száámunkrá  kiemelt  fontossáá guá ,  hogy  olyán  technikái  eás  szervezeási  inteázkedeáseket  eápíátsuö nk  be  áz
ádátkezeleási  folyámátokbá,  ámelyek  segíátseágeável  biztosíátáni  tudjuk,  hogy  kizáá roá lág  á  konkreá t
ádátkezeleási  ceá l  eleáreáseáhez  szuö kseáges  meárteákben  eás  ideig  toö rteánik  á  szemeá lyes  ádátok  kezeleáse,
válámint  ennek  megfeleloő  legyen  áz  ádátokhoz  váloá  hozzáá feáreás  lehetoő seáge  is.  Táá rsásáá gunk  fenti
koö telezettseágeánek teljesíáteáse eárdekeáben olyán szábáá lyozoá kát eápíátett be áz ádátkezeleási folyámátokbá,
ámelyek álkálmásák árrá, hogy áz ádátkezeleási muő veletek mindveágig á fenti keretek koö zoö tt márádjánák.

Kuö loö n  figyelmet  fordíátunk  árrá  is,  hogy  ázokát  á  szemeá lyes  ádátokát,  melyek  vonátkozáá sáábán  áz
ádátkezeleás ceá ljá megváloá sult, áz ádátok kezeleáseánek idoő tártámá lejáá rt, vágy áz eárintett ilyen keárelmet
terjesztett  eloő ,  háládeáktálánul toö roö ljuö k,  illetve ánnák eárdekeáben,  hogy á kezelt  ádátok eás  áz eárintett
koö zoö tti kápcsolát toö bbeá  ne legyen helyreáá llíáthátoá , áz ádátokát áá lnevesíáteáseáre sor keruö ljoö n.

Jogszábáá lyi koö telezettseáguö nknek eleget teáve ádátkezeleási teveákenyseágeinkroő l nyilváántártáá st vezetuö nk.
Az ádátkezeleási nyilváántártáá s tártálmázzá á GDPR áá ltál megkoö vetelt válámennyi informáá cioá t, íágy toö bbek
koö zoö tt áz ádátkezeloő  neveá t, eleárhetoő seágeá t, áz egyes ádátkezeleásek ceá ljáá t, jogálápjáá t eás idoő tártámáá t, áz
ádátkezeleássel eárintett szemeá lyek eás szemeá lyes ádátok felsoroláá sáá t, továábbáá  ázoknák á szemeá lyeknek á
megnevezeáseá t, ákikkel áz ádátokát koö zlik.

Táá rsásáá gunknáá l ádátveádelmi tisztviseloő  nem muő koö dik, ugyánis áz áá ltálunk áá ltál folytátott ádátkezeleási
teveákenyseágek  nem  sorolhátoá k  á  GDPR  37.  cikk  (1)  bekezdeáseáben  felsorolt  esetek  koö zeá ,  melyek
fennáá lláá sákor  áz  ádátveádelmi  eloő íáráá soknák  váloá  megfeleleás  eárdekeáben  ádátveádelmi  tisztviseloő
kijeloö leáseároő l kell gondoskodni áz ádátkezeloő nek.

5. Alvállalkozók által kijelölt gépjárművezetők adatainak kezelése

Táá rsásáá gunk kezeli  ázon szemeá lyek ádátáit,  ákiket  á  Táá rsásáá gunkkál  fuvározáá si  feládátok elláá táá sáá rá
szerzoő doö tt álváá llálkozoá k á kuö ldemeányt/száá llíátmáányt tártálmázoá  geápjáá rmuő vek vezeteáseáre kijeloö lnek. Az
ádátkezeleás jogálápjá Táá rsásáá gunk, illetve ázon szerzoő doö tt pártnereink jogos eárdeke, ákik á fuvározáá si,
száá llíátmáányozáá si feládát elláá táá sáá vál Táá rsásáá gunkát megbíázzáák. 

Az eárintettek áláábbi ádátáit kezeljuö k:  á geápjáá rmuő vezetoő  neveá t, geápjáá rmuő  rendszáámáá t, geápjáá rmuő vezetoő
áá ltál  megtett  táá volsáá got  (kilomeáterben),  válámint  á  geápjáá rmuő vezetoő  mobiltelefonszáámáá t.  Az  ádátok
kezeleáseáre  ábboá l  á  ceá lboá l  keruö l  sor,  hogy  Táá rsásáá gunk  hitelt  eárdemloő  moá don  tudjá  igázolni  áz  oő t
megbíázoá  pártner  feleá  á  fuvározáá si  feládát  teljesíáteáseát,  míág  á  mobiltelefonszáám  kezeleáseánek  ceá ljá  á
kápcsoláttártáá s megkoö nnyíáteáse á fuvározáá st veágzoő  geápjáá rmuő vezetoő vel.

Tekintettel árrá á koö ruö lmeányre,  hogy áz eárintettek ádátái á fuvárleveá len keruö lnek roö gzíáteásre, mely á
Táá rsásáá gunk  áá ltál  kiáá llíátott  száámlá  elváá lászthátátlán  melleákleteá t  keápezi,  íágy  á  szemeá lyes  ádátokát  á
száámvitelroő l  szoá loá  2000.  eávi  C.  toö rveány  169.  §  (2)  bekezdeáseável  oö sszhángbán á  száámlá  kiáá llíátáá sáá toá l
száámíátott 8 eávig kezeljuö k. Amennyiben á telefonszáám nem keruö l roö gzíáteásre á fuvárleveá len, uá gy ánnák
kezeleáse  áddig  tárt,  ámíág  Táá rsásáá gunk  geápjáá rmuő vezetoő vel  koö zvetlenuö l  kápcsolátbá  leápoő
munkáváá lláloá jáánák híáváá slistáá jáábán á telefonszáám feluö líáráá srá nem keruö l,  legfeljebb ázonbán áz utolsoá
híáváá stoá l száámíátott 6 hoá nápig.

A fenti szemeá lyes ádátok Táá rsásáá gunk, illetve megbíázáá st ádoá  pártnereink jogos eárdeke álápjáán toö rteánoő
kezeleáse eárdekeáben á koö telezoő  ádátveádelmi eloő íáráá soknák megfeleloő en lefolytáttuk áz eárdekmeárlegeleási
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tesztet, eás ánnák eredmeányeá t íáráá sbán dokumentáá ltuk.  Az eárdekmeárlegeleási  teszt soráán oö sszevetettuö k
egymáá ssál á Táá rsásáá gunk eás megbíázáá st ádoá  pártnereink, válámint áz eárintettek oldáláán fennáá lloá  jogos
eárdekeket eás álápvetoő  jogokát, ámelynek eredmeányekeáppen megáá llápíátáá srá keruö lt, hogy á Táá rsásáá gunk
eás megbíázáá st ádoá  pártnereink áhhoz fuő zoő doő  eá rdeke, hogy áz áá ltálunk á váá llálkozáá si feládát teljesíáteáse
soráán igeánybe vett álváá llálkozoá k áá ltál kijeloö lt geápjáá rmuő vezetoő k szemeá lyes ádátáit kezeljuö k á fuvározáá si
feládát  szerzoő deásszeruő  teljesíáteáseánek  igázoláá sá,  illetve  á  geápjáá rmuő vezetoő vel  váloá  koö zvetlen
kápcsolátfelveá tel  eás  kápcsoláttártáá s  egyszeruő síáteáse  ceá ljááboá l,  eroő sebb  eás  hángsuá lyosább,  mint  áz
eárintetteknek áhhoz fuő zoő doő  eá rdeke, hogy ezen ádátáikát Táá rsásáá gunk ádátkezeloő keánt  ne ismerhesse
meg,  illetve ne kezelhesse.  A fent felsorolt  ádátok kezeleáseánek hiáányá  rendkíávuö l  megnehezíáteneá ,  soő t
ádott  esetben  ellehetetleníáteneá  Táá rsásáá gunknáá l  á  folyámátos  uö zletmenet  fenntártáá sáá t,  válámint  áz
egyes  szerzoő deásek  teljesíáteáseá t,  eás  jelentoő s  ákádáá lyt  jelentene  Táá rsásáá gunk  szerzoő deásboő l  fákádoá
egyuö ttmuő koö deási koö telezettseágeánek teljesíáteáseáre neázve.  Há áz eárintett erre vonátkozoá  íáráá sbeli keárelmet
terjeszt eloő  Táá rsásáá gunknáá l, biztosíátjuk áz elkeászíátett reászletes eárdekmeárlegeleási teszt megismereáseánek
lehetoő seágeá t.

Mivel áz eárintettek ádátáit jogos eárdekuö nk álápjáán kezeljuö k, íágy báá rmikor tiltákozhátnák áz ádátkezeleás
ellen.  Táá jeákoztátjuk  áz  eárintetteket,  hogy  ilyen  tiltákozáá si  keárelem  benyuá jtáá sá  nem  jelenti
áutomátikusán áz ádátkezeleás befejezeáseá t eás áz ádátok ázonnáli toö rleáseá t, erre csák ázt koö vetoő en keruö l
sor, há á keárelem megvizsgáá láá sáá t koö vetoő en megáá llápíátjuk, hogy áz ádátkezeleást nem indokoljáák olyán
keányszeríátoő  erejuő  jogos  okok,  melyek  elsoő bbseáget  eá lveznek  áz  eárintett  jogos  eárdekeivel,  jogáivál,
szábádsáágáivál  szemben,  vágy  ámelyek  jogi  igeányek  eloő terjeszteáseáhez,  eárveányesíáteáseáhez  vágy
veádelmeáhez szuö kseágesek. 

Hozzáá feáreási  joguk álápjáán áz eárintett  geápjáá rmuő vezetoő k  jogosulták árrá,  hogy Táá rsásáá gunktoá l  á  jelen
pontbán felsorolt szemeá lyes ádátáikroá l táá jeákoztátáá st, illetve máá solátot keárjenek, tiltákozzánák á jogos
eárdeken álápuloá  ádátkezeleássel szemben, továábbáá  meghátáá rozott felteá telek fennáá lláá sá eseteán pedig áz
ádátkezeleás  korláá tozáá sá  vágy á szemeá lyes  ádátáik toö rleáse iráánti  keárelmet terjesszenek eloő .  Ezeket á
keárelmeket háládeáktálánul,  de legkeásoő bb ázok beeárkezeáseá toő l  száámíátott 30 nápon beluö l  elbíáráá ljuk,  eás
ennek  eredmeányeároő l  íáráá sbán  táá jeákoztátjuk  áz  eárintetteket.  Szemeá lyes  ádátáik  kezeleáseáhez  fuő zoő doő
jogáikroá l, válámint e jogok gyákorláá sáá roá l továábbi informáá cioá kát á táá jeákoztátoá  13. pontjáábán táláá lnák á
jelen fejezetben reászletezett ádátkezeleássel eárintett szemeá lyek.

6. Fuvarozott áru címzettje, illetve az általa kijelölt átvevő adatainak kezelése

Kezeljuö k ázon termeászetes szemeá lyek ádátáit is, ákiket á megbíázáá st ádoá  pártneruö nk cíámzettkeánt ádott
meg, eás ákiknek á fuvározáá si szerzoő deás álápjáán á fuvározott áá rut ki kell szolgáá ltátnunk. Amennyiben áz
eloő zetesen  megjeloö lt  cíámzett  nem  termeászetes  szemeá ly  vágy  á  termeászetes  szemeá ly  cíámzett
megbíázáá sááboá l máá s jáá r el áz áá tveá tel soráán, uá gy Táá rsásáá gunk ázon szemeá lyek ádátáit is kezeli, ákiket e
cíámzettek kijeloö lnek,  hogy helyettuö k eás  nevuö kben á leszáá llíátott  áá rut  áá tvegyeák.  Az eárintett szemeá lyek
ádátái kezeleáseánek jogálápjá Táá rsásáá gunk jogos eárdeke. 

A fuvározott áá ru termeászetes szemeá ly cíámzettjeároő l, illetve áz e szemeá ly vágy ceágkeánt megjeloö lt cíámzett
áá ltál  kijeloö lt  áá tvevoő roő l  áz  áláábbi  szemeá lyes  ádátokát  kezeljuö k:  telefonszáám,  neáv,  kiveá teles  esetben
szemeá lyázonosíátoá  igázolváány  száámá  (ámennyiben  áz  áá tvevoő  máá s  moá don  nem  tudjá  igázolni
szemeá lyázonossáágáá t, pl. cíámzett beá lyegzoő lenyomátáávál). A fenti ádátok kezeleáseánek ceá ljá, hogy á fuvár
száá llíátáá si  cíámre  eárkezeásekor  egyeártelmuő en  ázonosíátáni  lehessen,  hogy  váloá bán  á  megbíázáá st  ádoá
pártneruö nk  áá ltál  megjeloö lt  cíámzett  reászeáre  keruö lt  kiádáá srá  á  fuvározott  áá ru.  Az  ádátok  kezeleáse
szuö kseáges továábbáá  áhhoz is, hogy á száá llíátáá si cíámre váloá  eá rkezeáskor á fuvározáá st veágzoő  sofoő r á cíámzettel,
vágy áz áá ltálá kijeloö lt szemeá llyel á koö zvetlen kápcsolátot felvegye, vele á leszáá llíátott áá ru áá tádáá sáá vál eás
ánnák  á  geápjáá rmuő roő l  toö rteánoő  lepákoláá sáá vál  oö sszefuö ggeásben  felmeruö loő  keárdeáseket,  feládátokát,
teendoő ket egyeztesse.

Az eárintettek szemeá lyes ádátáinák kezeleáse álápvetoő en áz ádott fuvározáá si feládát teljesíáteáseá ig tárt. Há
áz eárintettek ádátái á fuvárleveá len (is) roö gzíáteásre keruö lnek, mely á Táá rsásáá gunk áá ltál kiáá llíátott száámlá
elváá lászthátátlán melleákleteát keápezi, uá gy á szemeá lyes ádátokát á száámvitelroő l szoá loá  2000. eávi C. toö rveány
169. § (2) bekezdeáseável oö sszhángbán á száámlá kiáá llíátáá sáá toá l  száámíátott 8 eávig kezeljuö k.  Amennyiben á
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telefonszáám nem keruö l  roö gzíáteásre  á  fuvárleveá len,  uá gy  ánnák kezeleáse  áddig  tárt,  ámíág  Táá rsásáá gunk
áá tvevoő vel  koö zvetlenuö l  kápcsolátbá  leápoő  munkáváá lláloá jáánák  híáváá slistáá jáábán  á  telefonszáám  feluö líáráá srá
nem keruö l, legfeljebb ázonbán áz utolsoá  híáváá stoá l száámíátott 6 hoá nápig.

Annák  eárdekeáben,  hogy  á  szemeá lyes  ádátok  kezeleáse  csák  á  ceá l  eleáreáseáhez  szuö kseáges  meárteákre
korláá tozoá djon  Táá rsásáá gunk  biztosíátjá,  hogy  á  fuvározott  áá ru  áá tvevoő nek  toö rteánoő  leszáá llíátáá sáá t,  eás
kiszolgáá ltátáá sáá t koö vetoő en áz ádátokhoz áz erre feljogosíátott szemeá lyek csák ákkor feárjenek hozzáá , há áz
ádátok felhásznáá láá sá igázoláá si vágy bizonyíátáá si koö telezettseáguö nk teljesíáteáseáhez szuö kseáges.

Az ádátkezeleást lehetoő veá  tevoő  jogos eárdekuö nk fennáá lláá sáánák megáá llápíátáá sá eárdekeáben dokumentáá ltán
elveágeztuö k  áz  eárdekmeárlegeleási  tesztet,  melynek  eredmeányekeáppen  megáá llápíátáá srá  keruö lt,  hogy
Táá rsásáá gunknák  eroő sebb  eárdeke  fuő zoő dik  áhhoz,  hogy  á  leszáá llíátott  áá ru  cíámzettjei,  illetve  áz  áá ltáluk
kijeloö lt áá tvevoő  szemeá lyek meghátáá rozott ádátáit kezeljuö k, mint áz eárintettek oldáláán fennáá lloá  ázon jogos
eárdek, hogy szemeá lyázonossááguk megáá llápíátáá sáához elengedhetetlenuö l szuö kseáges ádátáik kezeleáseáre áz
áá ru teányleges cíámzettjeánek váloá  kiszolgáá ltátáá sá eárdekeáben ne keruö ljoö n sor. Há áz eárintett íáráá sbán keári,
biztosíátjuk áz elkeászíátett reászletes eárdekmeárlegeleási teszt megismereáseánek lehetoő seágeá t.

Mivel áz eárintettek ádátáit jogos eárdekuö nk álápjáán kezeljuö k, íágy báá rmikor tiltákozhátnák áz ádátkezeleás
ellen.  Táá jeákoztátjuk  áz  eárintetteket,  hogy  ilyen  tiltákozáá si  keárelem  benyuá jtáá sá  nem  jelenti
áutomátikusán áz ádátkezeleás befejezeáseá t eás áz ádátok ázonnáli toö rleáseá t, erre csák ázt koö vetoő en keruö l
sor, há á keárelem megvizsgáá láá sáá t koö vetoő en megáá llápíátjuk, hogy áz ádátkezeleást nem indokoljáák olyán
keányszeríátoő  erejuő  jogos  okok,  melyek  elsoő bbseáget  eá lveznek  áz  eárintett  jogos  eárdekeivel,  jogáivál,
szábádsáágáivál  szemben,  vágy  ámelyek  jogi  igeányek  eloő terjeszteáseáhez,  eárveányesíáteáseáhez  vágy
veádelmeáhez szuö kseágesek. 

Hozzáá feáreási joguk álápjáán áz eárintettek jogosulták árrá, hogy Táá rsásáá gunktoá l á jelen pontbán felsorolt
szemeá lyes ádátáikroá l  táá jeákoztátáá st,  illetve máá solátot keárjenek, tiltákozzánák á jogos eárdeken álápuloá
ádátkezeleássel  szemben,  továábbáá  meghátáá rozott  felteá telek  fennáá lláá sá  eseteán  pedig  áz  ádátkezeleás
korláá tozáá sá  vágy á  szemeá lyes  ádátáik toö rleáse  iráánti  keárelmet  terjesszenek eloő .  Ezeket á  keárelmeket
háládeáktálánul,  de  legkeásoő bb  ázok  beeárkezeáseá toő l  száámíátott  30  nápon  beluö l  elbíáráá ljuk,  eás  ennek
eredmeányeároő l  íáráá sbán táá jeákoztátjuk áz eárintetteket.  Szemeá lyes ádátáik kezeleáseáhez fuő zoő doő  jogáikroá l,
válámint  e  jogok  gyákorláá sáá roá l  továábbi  informáá cioá kát  á  táá jeákoztátoá  13.  pontjáábán  táláá lnák  á  jelen
fejezetben reászletezett ádátkezeleássel eárintett szemeá lyek.

7. Egyéni vállalkozók adatainak kezelése

Táá rsásáá gunk kezeli  ázon egyeáni váá llálkozoá k szemeá lyes ádátáit,  ákik megbíázáá st ádoá  pártnerkeánt vágy
álváá llálkozoá keánt leápnek szerzoő deáses kápcsolátbá veluö nk. Az egyeáni váá llálkozoá k ázon szemeá lyes ádátáit
kezeljuö k,  melyek  á  veluö k  koö toö tt  szerzoő deásben  feltuö nteteásre  keruö lnek:  áz  egyeáni  váá llálkozoá  neve,
szeákhelye,  nyilváántártáá si  száámá,  ádoá száámá,  telefonszáámá,  e-máil  cíáme.  Amennyiben  áz  egyeáni
váá llálkozoá  á  váá llálkozáá si  díáját  áá tutáláá ssál  fizeti  meg  Táá rsásáá gunk  reászeáre,  vágy  á  szerzoő deásben
meghátáá rozott  díáját  á  teveákenyseágeá t  egyeáni  váá llálkozoá keánt  veágzoő  álváá llálkozoá  reászeáre  áá tutáláá ssál
egyenlíátjuö k ki, uá gy ezekben áz esetekben áz eárintettek bánkszáámlászáámáá t is kezeljuö k.

A fenti ádátok kezeleáseánek jogálápjá á Táá rsásáá gunk eás áz eárintett váá llálkozoá k koö zoö tt leá trejoö tt szerzoő deás,
míág áz ádátkezeleás ánnák eárdekeáben toö rteánik, hogy Táá rsásáá gunk áz egyeáni váá llálkozoá kkál szerzoő deáses
jogviszonyt  tudjon  leá tesíáteni,  áz  ádátkezeleás  szuö kseáges  á  szerzoő deásboő l  eredoő  koö telezettseágek
teljesíáteáseáhez,  jogok gyákorláá sáához,  illetve ámennyiben báá rmely okboá l  á  szerzoő deás  megszuö nteteáseáre
keruö lne sor, uá gy áz ádátok kezeleáse ebboő l á ceá lboá l is indokolt. 

Abbán  áz  esetben,  há  á  Táá rsásáá gunkkál  szerzoő doö tt  egyeáni  váá llálkozoá  pártner  nem  tesz  eleget  á
szerzoő deásboő l  eredoő  koö telezettseágeánek,  eás  á  szerzoő deás  álápjáán  fennáá lloá  igeányt  jogi  uá ton  kell
eárveányesíátenuö nk  á  pártnerrel  szemben,  uá gy  áz  eárintett  ádátái  kezeleáseánek  szuö kseágesseáge  áz
igeányeárveányesíáteási ceá lboá l is igázolhátoá án fennáá ll. Az egyeáni váá llálkozoá vál szembeni igeányeárveányesíáteás
eseteán áz eárintettnek nemcsák á fent felsorolt ádátáit kezeljuö k, hánem áz egyeáni váá llálkozoá  szuö leteási
helyeá t eás idejeá t, válámint eádesányjá neveá t is, ugyánis ezen informáá cioá k ismerete elengedhetetlen áhhoz,
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hogy  á  Táá rsásáá gunkát  megilletoő  koö veteleást  –  oö nkeántes  teljesíáteás  hiáányáábán  –  eredmeányesen
eárveányesíáteni  tudjunk  á  veágrehájtáá si  eljáá ráá s  soráán.  A  fenti  ádátkezeleás  jogálápjá  Táá rsásáá gunk jogos
eárdeke, mely jogáláp álkálmázáá sáához elveágeztuö k áz eárdekmeárlegeleási tesztet. 

Ezen  vizsgáá lát  eredmeányekeánt  megáá llápíátottuk,  hogy  Táá rsásáá gunk  áhhoz  fuő zoő doő  eá rdeke,  hogy  á
szerzoő deásboő l  eredoő  koö telezettseágeánek  oö nkeántesen  eleget  nem  tevoő  egyeáni  váá llálkozoá kkál  szembeni
koö veteleás eárveányesíáteáseáhez elengedhetetlen szemeá lyes ádátokát kizáá roá lág e ceá lboá l kezeljuö k, eroő sebb eás
hángsuá lyosább, mint ezeknek áz eárintetteknek áz áhhoz fuő zoő doő  eá rdeke, hogy ádátáikát Táá rsásáá gunk
ádátkezeloő keánt ne ismerhesse meg, illetve ne kezelhesse. A fent felsorolt ádátok kezeleáse neá lkuö l nem
tudnáánk jogi uá ton eredmeányesen eárveányt szerezni ázon koö veteleáseknek, melyek á szerzoő deás  álápjáán
Táá rsásáá gunkát jogszeruő en megilletik á nem, vágy nem szerzoő deásszeruő en teljesíátoő  egyeáni váá llálkozoá kkál
szemben.  Há  áz  eárintett  íáráá sbán  keári,  biztosíátjuk  áz  elkeászíátett  reászletes  eárdekmeárlegeleási  teszt
megismereáseánek lehetoő seágeá t.

Az ádátok kezeleáseánek idoő tártámá ábbán áz esetben, há Táá rsásáá gunk eás áz eárintett egyeáni váá llálkozoá
koö zoö tt  leá trejoö tt szerzoő deáses jogviszony lezáá ráá sá koö reáben á felek teljeskoö ruő en elszáámolták egymáá ssál,
uá gy  á  szerzoő deáses  jogviszony  megszuő neáseá ig  tárt.  Amennyiben  ázonbán  Táá rsásáá gunknák  áz  egyeáni
váá llálkozoá vál szemben á szerzoő deásboő l eredoő , lejáá rt koö veteleáse áá ll fenn, melyet jogi uá ton eárveányesíátuö nk
áz  eárintett  egyeáni  váá llálkozoá vál  szemben,  uá gy  á  szemeá lyes  ádátok kezeleáse  mindáddig  tárt,  ámíág  á
koö veteleás eárveányesíáteáseáre iráányuloá  eljáá ráá sok jogeroő sen le nem záá rulnák.

A  fentiektoő l  elteároő en  ázokát  á  szemeá lyes  ádátokát,  melyeket  megbíázáá st  ádoá  pártnerek  eseteáben  á
Táá rsásáá gunk áá ltál kiáá llíátott, válámint áz egyeáni váá llálkozoá keánt teveákenykedoő  álváá llálkozoá k eseteáben á
toő luö k befogádott száámláák tártálmáznák, á száámvitelroő l szoá loá  2000. eávi C. toö rveány 169. § (2) bekezdeáse
álápjáán  terheloő ,  á  száámláák  eás  á  koö nyveleás  reászeá t  keápezoő  vevoő nyilváántártáá s  megoő rzeáseáre  vonátkozoá
koö telezettseáguö nk álápjáán áz egyes száámláák kiáá llíátáá sáá toá l, illetve á nyilváántártáá s elkeászíáteáseá toő l száámíátott 8
eávig kezeljuö k. 

Mivel áz eárintettek ádátáit jogos eárdekuö nk álápjáán kezeljuö k, íágy báá rmikor tiltákozhátnák áz ádátkezeleás
ellen.  Táá jeákoztátjuk  áz  eárintetteket,  hogy  ilyen  tiltákozáá si  keárelem  benyuá jtáá sá  nem  jelenti
áutomátikusán áz ádátkezeleás befejezeáseá t eás áz ádátok ázonnáli toö rleáseá t, erre csák ázt koö vetoő en keruö l
sor, há á keárelem megvizsgáá láá sáá t koö vetoő en megáá llápíátjuk, hogy áz ádátkezeleást nem indokoljáák olyán
keányszeríátoő  erejuő  jogos  okok,  melyek  elsoő bbseáget  eá lveznek  áz  eárintett  jogos  eárdekeivel,  jogáivál,
szábádsáágáivál  szemben,  vágy  ámelyek  jogi  igeányek  eloő terjeszteáseáhez,  eárveányesíáteáseáhez  vágy
veádelmeáhez szuö kseágesek. 

8. Kapcsolattartói adatok kezelése

Kezeljuö k  ázoknák  áz  eárintetteknek  á  szemeá lyes  ádátáit  is,  ákiket  á  Táá rsásáá gunkkál  szerzoő deáses
kápcsolátot  leá tesíátoő  jogi  szemeá lyek,  illetve  jogi  szemeá lyiseággel  nem  rendelkezoő  táá rsásáá gok  sájáá t
szerzoő deáses kápcsoláttártoá jukkeánt jeloö lnek ki. Az ádátkezeleási teveákenyseág áz eárintettek – jellemzoő en
szerzoő deásben feltuö ntetett – neveánek, levelezeási cíámeánek, mobiltelefonszáámáánák/telefonszáámáánák eás e-
máil cíámeánek kezeleáseáre terjed ki.

A szemeá lyes ádátok kezeleáseánek ceá ljá  elsoő dlegesen áz, hogy Táá rsásáá gunk áz ádott szerzoő deásboő l eredoő
koö telezettseágeinek teljesíáteáse soráán á megbíázáá st ádoá  pártnerrel, illetve áz álváá llálkozoá vál folyámátosán
egyuö tt  tudjon muő koö dni, á szerzoő deás  áá ltál eloő íárt eártesíáteási koö telezettseágeinek szerzoő deásszeruő en eleget
tudjon  tenni,  á  szerzoő deás  álápjáán  szuö kseágesseá  váá loá  válámennyi  jognyilátkozátot  joghátáá lyosán
megtegye,  válámint  á  szerzoő deás  teljesíáteáse  koö reáben  felmeruö loő  keárdeásek  eseteán  á  felek  roö vid  uá ton
egyeztetni tudjánák egymáá ssál. A kápcsoláttártoá i  ádátok ismerete eás kezeleáse szuö kseáges áhhoz, hogy
szerzoő deáses pártneruö nkkel toö rteánoő  folyámátos kommunikáá cioá t biztosíátáni tudjuk.

A kápcsoláttártoá k ádátáinák kezeleáse Táá rsásáá gunk jogutoá d neá lkuö li megszuő neáseá ig tárt – figyelembe veáve,
hogy  á  pártnerrel  koö toö tt  szerzoő deás  megszuő neáseá t  koö vetoő en  is  szuö kseáguö nk  lehet  áz  ádátokrá,  illetve
áráánytálán elváá ráá s lenne veluö nk szemben, há á szerzoő deáses kápcsolát megszuő neáseável á kápcsoláttártoá k
ádátáit toö roö lnuö nk kellene, illetve meg kellene semmisíátenuö nk áz ádátokát tártálmázoá  okirátokát – ázzál,
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hogy  áz  álápul  szolgáá loá  szerzoő deáses  jogviszony  megszuő neáseá t  koö vetoő en  megtesszuö k  á  szuö kseáges
inteázkedeáseket áz ádátok kezeleáseánek korláá tozáá sá eárdekeáben.

Az ádátkezeleás Táá rsásáá gunk,  illetve szerzoő deáses pártneruö nk jogos eárdekeán álápul.  A fenti szemeá lyes
ádátok  jogos  eárdek  álápjáán  toö rteánoő  kezeleáse  eárdekeáben  á  koö telezoő  ádátveádelmi  eloő íáráá soknák
megfeleloő en  lefolytáttuk  áz  eárdekmeárlegeleási  tesztet,  melyet  íáráá sbán  dokumentáá ltuk.  Az
eárdekmeárlegeleási  teszt  soráán  oö sszevetettuö k  egymáá ssál  á  Táá rsásáá gunk  eás  szerzoő deáses  pártnereink,
válámint áz eárintettek oldáláán fennáá lloá  jogos eárdekeket eás álápvetoő  jogokát, íágy megáá llápíátottuk, hogy á
Táá rsásáá gunk eás pártnereink áhhoz fuő zoő doő  eá rdeke, hogy á kápcsoláttártoá keánt kijeloö lt szemeá lyek ádátáit
kezeljuö k á szerzoő deáses pártner illeteákes munkátáá rsáivál, megbíázottjáivál váloá  koö zvetlen egyezteteás eás á
kommunikáá cioá  megkoö nnyíáteáse,  gyorsíátáá sá  eárdekeáben,  eroő sebb  eás  hángsuá lyosább,  mint  á
kápcsoláttártoá keánt kijeloö lt eárintett szemeá lyek áhhoz fuő zoő doő  eá rdeke, hogy ezen ádátokát Táá rsásáá gunk
ádátkezeloő keánt á fenti ceá lboá l ne kezelje.  Há áz eárintett íáráá sbán keári, biztosíátjuk áz elkeászíátett reászletes
eárdekmeárlegeleási teszt megismereáseánek lehetoő seágeá t.

Mivel áz eárintettek ádátáit jogos eárdekuö nk álápjáán kezeljuö k, íágy báá rmikor tiltákozhátnák áz ádátkezeleás
ellen.  Táá jeákoztátjuk  áz  eárintetteket,  hogy  ilyen  tiltákozáá si  keárelem  benyuá jtáá sá  nem  jelenti
áutomátikusán áz ádátkezeleás befejezeáseá t eás áz ádátok ázonnáli toö rleáseá t, erre csák ázt koö vetoő en keruö l
sor, há á keárelem megvizsgáá láá sáá t koö vetoő en megáá llápíátjuk, hogy áz ádátkezeleást nem indokoljáák olyán
keányszeríátoő  erejuő  jogos  okok,  melyek  elsoő bbseáget  eá lveznek  áz  eárintett  jogos  eárdekeivel,  jogáivál,
szábádsáágáivál  szemben,  vágy  ámelyek  jogi  igeányek  eloő terjeszteáseáhez,  eárveányesíáteáseáhez  vágy
veádelmeáhez szuö kseágesek. 

Hozzáá feáreási jogá álápjáán minden eárintett jogosult árrá, hogy Táá rsásáá gunktoá l á jelen pontbán felsorolt
szemeá lyes  ádátáiroá l  táá jeákoztátáá st,  illetve  máá solátot  keárjen,  tiltákozzon  á  jogos  eárdeken  álápuloá
ádátkezeleássel szemben, továábbáá  meghátáá rozott felteá telek fennáá lláá sá eseteán áz ádátkezeleás korláá tozáá sá
vágy á szemeá lyes ádátáinák toö rleáse iráánti keárelmet terjesszen eloő . Ezeket á keárelmeket háládeáktálánul,
de legkeásoő bb ázok beeárkezeáseá toő l száámíátott 30 nápon beluö l elbíáráá ljuk, eás ennek eredmeányeároő l íáráá sbán
táá jeákoztátjuk  áz  eárintetteket.  Az  eárintetteket  szemeá lyes  ádátáik  kezeleáse  soráán  megilletoő  jogokroá l,
válámint  e  jogok  gyákorláá sáá roá l  továábbi  informáá cioá kát  á  táá jeákoztátoá  13.  pontjáábán  táláá lnák  á  jelen
fejezetben reászletezett ádátkezeleássel eárintett szemeá lyek.

9. Facebook oldal használata során megadott személyes adatok kezelése

Táá jeákoztátjuk  áz  eárintetteket,  hogy  há  Táá rsásáá gunk  hivátálos  Fácebook  oldáláá t
(https://www.fácebook.com/Bárdotilogistic)  koö vetik,  kedvelik  („like-oljáá k”),  illetve  há  á  Fácebook
oldálon olyán teveákenyseáget fejtenek ki, mely szemeá lyes ádátok megádáá sáá vál jáá r – kuö loö noö sen, de nem
kizáá roá lágosán  áz  oldálon  elhelyezett  tártálmák  kedveleáse  („like-oláá sá”),  á  tártálmákhoz  váloá
hozzáá szoá láá s – áz ádátkezeleásre Táá rsásáá gunk jogos eárdeke álápjáán keruö l sor.

Adátkezeleási  teveákenyseáguö nk  ázokrá  áz  ádátokrá  terjed  ki,  melyeket  áz  eárintett  sájáá t  Fácebook
profiljáábán nyilváános ádátkeánt jeloö lt meg, tett koö zzeá , illetve ámit sájáá t elhátáá rozáá sááboá l Táá rsásáá gunkkál
koö zvetlenuö l megosztott hivátálos Fácebook oldálunkon folytátott teveákenyseáge soráán – toö bbek koö zoö tt á
tártálmákhoz  toö rteánoő  hozzáá szoá láá sbán  vágy  áz  elkuö ldoö tt  Fácebook Messenger  uö zenetben.  Az  ádátok
kezeleáseáre ábboá l á ceá lboá l keruö l sor, hogy hivátálos Fácebook oldálunkát háteákonyán tudjuk muő koö dtetni
eás kezelni, továábbáá  biztosíátáni tudjuk ánnák folyámátos fenntártáá sáá t, muő koö dteteáseá t.

A  szemeá lyes  ádátok  kezeleáseánek  jogálápjá  Táá rsásáá gunk  jogos  eárdeke.  Ezen  jogáláp  álkálmázáá sáához
elveágeztuö k áz eárdekmeárlegeleási tesztet, melynek soráán megvizsgáá ltuk á Táá rsásáá gunk oldáláán fennáá lloá  eás
áz ádátkezeleást megálápozoá  jogos eárdekeket, válámint áz ádátkezeleássel eárintett termeászetes szemeá lyek
eárdekeit, illetve áz ádátkezeleáshez fuő zoő doő  jogáit eás álápvetoő  szábádsáágáit. Ezen eárdekeket egymáá ssál
szembe áá llíátvá eás suá lyozvá árrá á koö vetkezteteásre jutottunk, hogy áz eárintettek szemeá lyes ádátáinák
kezeleáseá t lehetoő veá  tevoő  jogos eárdekuö nk teánylegesen fennáá ll eás eroő sebb, mint áz eárintettek áhhoz fuő zoő doő
eá rdeke,  hogy  á  Fácebook  profiljukbán  nyilváánoskeánt  koö zzeá tett,  illetve  Táá rsásáá gunkkál  koö zvetlenuö l
megosztott  ádátáikát  ne  kezeljuö k  á  fent  meghátáá rozott  ceá lboá l.  A  szemeá lyes  ádátok  kezeleáse  neá lkuö l
ugyánis  Fácebook  oldálunkát  nem  tudnáánk  uö zemeltetni  eás  fenntártáni,  mivel  ánnák  szerves  eás
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neá lkuö loö zhetetlen  velejáá roá já  –  á  Fácebook  egeász  rendszereáboő l  eás  feleápíáteáseáboő l  fákádoá án  –,  hogy  áz
oldálunkon  teveákenyseáget  veágzoő ,  áktivitáá st  mutátoá  szemeá lyek  ádátáit  megismerjuö k,  áhhoz
hozzáá feárjuö nk.

Há áz eárintett íáráá sbán keári, biztosíátjuk áz elkeászíátett reászletes eárdekmeárlegeleási teszt megismereáseánek
lehetoő seágeá t.  A szemeá lyes ádátok kezeleáse mindáddig tárt, ámíág áz ádátkezeleássel szemben áz eárintett
nem  tiltákozik,  de  ezt  figyelembe  veáve  is  legfeljebb  áddig  áz  idoő pontig  tárt  áz  ádátkezeleás  –
oö sszhángbán ánnák ceá ljáá vál –, ámíág Táá rsásáá gunk Fácebook oldálá megszuö nteteásre nem keruö l vágy áz
eárintett uá gy nem doö nt, hogy toö rli sájáá t Fácebook profiljáá t/fioá kjáá t, melyben áz ádátáit koö zzeá tette.

Mivel áz eárintettek ádátáit jogos eárdekuö nk álápjáán kezeljuö k, íágy báá rmikor tiltákozhátnák áz ádátkezeleás
ellen.  Táá jeákoztátjuk  áz  eárintetteket,  hogy  ilyen  tiltákozáá si  keárelem  benyuá jtáá sá  nem  jelenti
áutomátikusán áz ádátkezeleás befejezeáseá t eás áz ádátok ázonnáli toö rleáseá t, erre csák ázt koö vetoő en keruö l
sor, há á keárelem megvizsgáá láá sáá t koö vetoő en megáá llápíátjuk, hogy áz ádátkezeleást nem indokoljáák olyán
keányszeríátoő  erejuő  jogos  okok,  melyek  elsoő bbseáget  eá lveznek  áz  eárintett  jogos  eárdekeivel,  jogáivál,
szábádsáágáivál  szemben,  vágy  ámelyek  jogi  igeányek  eloő terjeszteáseáhez,  eárveányesíáteáseáhez  vágy
veádelmeáhez szuö kseágesek. 

Hozzáá feáreási  jogá  álápjáán  áz  ádátkezeleássel  eárintett  szemeá ly  jogosult  árrá,  hogy  Táá rsásáá gunktoá l
táá jeákoztátáá st,  illetve  máá solátot  keárjen  á  jelen  pontbán  íárták  szerint  kezelt  ádátáiroá l,  illetve
meghátáá rozott  felteá telek  fennáá lláá sá  eseteán  áz  ádátkezeleás  korláá tozáá sá  vágy  á  szemeá lyes  ádátáinák
toö rleáse  iráánti  keárelmet  terjesszen  eloő .  Ezeket  á  keárelmeket  háládeáktálánul,  de  legkeásoő bb  ázok
beeárkezeáseá toő l  száámíátott  30  nápon beluö l  elbíáráá ljuk,  eás  ennek eredmeányeároő l  íáráá sbán táá jeákoztátjuk áz
eárintetteket.  Az  eárintetteket  szemeá lyes  ádátáik  kezeleáse  soráán  megilletoő  jogokroá l,  válámint  e  jogok
gyákorláá sáá roá l továábbi informáá cioá kát á táá jeákoztátoá  13. pontjáábán táláá lnák á jelen fejezetben reászletezett
ádátkezeleássel eárintett szemeá lyek.

10. Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok

Táá rsásáá gunk weboldáláán (www.bárdotilogistic.com) koö zzeá tett eleárhetoő seágeken á potenciáá lis pártnerek,
illetve eárdekloő doő k koö zvetlenuö l kápcsolátbá tudnák leápni Táá rsásáá gunkkál. Lehet nekuö nk e-máilt kuö ldeni,
postái uá ton is váá rjuk á megkereseáseket, továábbáá  á weboldálon koö zzeá tett telefonszáámon Táá rsásáá gunk
munkáidoő ben mindig áz eárdekloő doő k rendelkezeáseáre áá ll.

Azon  szemeá lyek,  ákik  Táá rsásáá gunkkál  á  fentiek  szerint  kápcsolátbá  leápnek,  megádjáák  bizonyos
szemeá lyes ádátáikát – ez á kápcsolátfelveá teli moá dtoá l  fuö ggoő en elteároő  lehet – mely szemeá lyes ádátokát
szinteán kezeljuö k. Ezen ádátok kezeleáseánek ceá ljá, hogy áz eárintett reászeáre ákáá r áá ltáláánossáá gbán, ákáá r egy
konkreá t uö gyre vonátkozoá án á szuö kseáges felviláá gosíátáá st meg tudjuk ádni, keárdeáseire váá lászoljunk, illetve
segíátseáget tudjunk nyuá jtáni áz esetlegesen felmeruö loő  probleámáák megoldáá sáábán. 

Az  ádátok  kezeleáseánek  jogálápjá  Táá rsásáá gunk  jogos  eárdeke.  Tekintettel  árrá,  hogy  á  fenti  ádátok
kezeleáseá t  Táá rsásáá gunk jogos eárdekeáre  álápíátottuk,  elveágeztuö k  áz eárdekmeárlegeleási  tesztet,  eás  ánnák
eredmeányeá t íáráá sbán dokumentáá ltuk. Az eárdekmeárlegeleási teszt soráán megvizsgáá ltuk, hogy mik ázok áz
eárdekek,  melyek  áz  ádátkezeleást  illetoő en  Táá rsásáá gunk  oldáláán  fennáá llnák,  továábbáá  ezzel  szemben,
milyen  jogos  eárdekek  eás  álápvetoő  jogok  illetik  meg  áz  eárintetteket,  ákik  Táá rsásáá gunkkál  sájáá t
elhátáá rozáá sboá l  kápcsolátbá  leápnek.  Ezen  vizsgáá lát  eredmeányekeáppen  megáá llápíátáá srá  keruö lt,  hogy  á
Táá rsásáá gunk áhhoz fuő zoő doő  eá rdeke,  hogy á  veluö nk íáráá sbán vágy szoá bán kápcsolátbá leápoő  szemeá lyek
ádátáit kizáá roá lág ezen kápcsolátfelveá teli-eás fenntártáá si ceá lboá l kezeljuö k, eroő sebb eás hángsuá lyosább, mint
áz eárintettek oldáláán fennáá lloá  ázon eárdek, hogy áz á koö ruö lmeány, hogy Táá rsásáá gunk szoá beli vágy íáráá sbeli
eárdekloő deásuö kre reágáá l, áz áá ltáluk feltett keárdeásekre váá lászol, ne eredmeányezze áz eárintettek szemeá lyes
ádátáinák  kezeleáseá t.  Há  áz  eárintettek  íáráá sbán  keárik,  biztosíátjuk  száámukrá  áz  elkeászíátett  reászletes
eárdekmeárlegeleási teszt megismereáseánek lehetoő seágeá t.

A Táá rsásáá gunkkál váloá  kápcsolátfelveá tel soráán koö zoö lt szemeá lyes ádátokát mindáddig kezeljuö k, ámíág áz
eárintettek áz ádátkezeleássel szemben nem tiltákoznák, ázonbán tiltákozáá s hiáányáábán is legfeljebb áddig,
ámíág  áz  eárintettek  ádátáinák  kezeleáse  felteá tlenuö l  szuö kseáges  áz  eárintett  áá ltál  feltett  keárdeás
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megváá lászoláá sáához, felviláá gosíátáá s megádáá sáához vágy áz eárintett probleámáá jáánák megoldáá sáához, illetve,
ámíág  Táá rsásáá gunk eás  áz  eárintett  koö zoö tt  –  áz  eárintett  áá ltál  kezdemeányezett  –  kápcsolát  teánylegesen
fennáá ll.

Mivel áz eárintettek ádátáit jogos eárdekuö nk álápjáán kezeljuö k, íágy báá rmikor tiltákozhátnák áz ádátkezeleás
ellen.  Táá jeákoztátjuk  áz  eárintetteket,  hogy  ilyen  tiltákozáá si  keárelem  benyuá jtáá sá  nem  jelenti
áutomátikusán áz ádátkezeleás befejezeáseá t eás áz ádátok ázonnáli toö rleáseá t, erre csák ázt koö vetoő en keruö l
sor, há á keárelem megvizsgáá láá sáá t koö vetoő en megáá llápíátjuk, hogy áz ádátkezeleást nem indokoljáák olyán
keányszeríátoő  erejuő  jogos  okok,  melyek  elsoő bbseáget  eá lveznek  áz  eárintett  jogos  eárdekeivel,  jogáivál,
szábádsáágáivál  szemben,  vágy  ámelyek  jogi  igeányek  eloő terjeszteáseáhez,  eárveányesíáteáseáhez  vágy
veádelmeáhez szuö kseágesek. 

Hozzáá feáreási joguk álápjáán áz eárintettek jogosulták árrá, hogy Táá rsásáá gunktoá l á jelen pontbán felsorolt
szemeá lyes ádátáikroá l  táá jeákoztátáá st,  illetve máá solátot keárjenek, tiltákozzánák á jogos eárdeken álápuloá
ádátkezeleássel  szemben,  továábbáá  meghátáá rozott  felteá telek  fennáá lláá sá  eseteán  pedig  áz  ádátkezeleás
korláá tozáá sá  vágy á  szemeá lyes  ádátáik toö rleáse  iráánti  keárelmet  terjesszenek eloő .  Ezeket á  keárelmeket
háládeáktálánul,  de  legkeásoő bb  ázok  beeárkezeáseá toő l  száámíátott  30  nápon  beluö l  elbíáráá ljuk,  eás  ennek
eredmeányeároő l  íáráá sbán táá jeákoztátjuk áz eárintetteket.  Szemeá lyes ádátáik kezeleáseáhez fuő zoő doő  jogáikroá l,
válámint  e  jogok  gyákorláá sáá roá l  továábbi  informáá cioá kát  á  táá jeákoztátoá  13.  pontjáábán  táláá lnák  á  jelen
fejezetben reászletezett ádátkezeleássel eárintett szemeá lyek

11. Adatfeldolgozók igénybevétele

Táá jeákoztátjuk  áz  eárintetteket,  hogy  Táá rsásáá gunk  neveáben  á  szemeá lyes  ádátokát  eárintoő  egyes
ádátkezeleási  muő veleteket  –  kuö loö n  íáráá sbá  foglált  szerzoő deás  álápjáán  –  áz  áláábbiákbán  felsorolt
ádátfeldolgozoá k veágzik el. Ezzel oö sszefuö ggeásben biztosíátjuk, hogy áz áá ltálunk megbíázott ádátfeldolgozoá k
á  hátáá lyos  ádátveádelmi  szábáá lyok  eárveányesuö leáseáhez  eás  áz  eárintettek  jogáinák  veádelmeát  biztosíátoá
inteázkedeásek eárveányesíáteáseáhez szuö kseáges gáránciáákát nyuá jtsánák. 

Fel  kíáváánjuk híávni  áz eárintettek figyelmeát,  hogy áz ádátfeldolgozoá k  semmilyen eárdemi doö nteást  nem
hozhátnák  ádátáinák  kezeleáseá t  illetoő en,  áz  ádátfeldolgozoá k  reászeáre  áá tádott  szemeá lyes  ádátokát
kizáá roá lág  Táá rsásáá gunk  utásíátáá sái  eás  rendelkezeásei  szerint  dolgozhátjáák  fel,  továábbáá  ázokon  sájáá t
ceá ljáikrá sem ádátkezeleást, sem ádátfeldolgozáá st nem veágezhetnek.

Táá rsásáá gunk  áz  áláábbi  ádátfeldolgozáá st  veágzoő  váá llálkozáá ssál  áá ll  szerzoő deáses  kápcsolátbán,  mely
váá llálkozáá s reászeáre áz áláábbi szemeá lyes ádátok keruö lnek áá tádáá srá keruö l sor, melyet áz ádátfeldolgozoá  á
Táá rsásáá gunk megbíázáá sá álápjáán veágzett teveákenyseáge elláá táá sáá vál oö sszefuö ggeásben kezel.

A. könyvelő neve (szeákhely: …………….., ceágjegyzeákszáám: ………………)
 szemeá lyes  ádátok:  eárintett  száámláá záá si  neve,  száámláá záá si  cíáme,  á  váá llálkozáá si  díáj

áá tutáláá ssál toö rteánoő  megfizeteáse eseteán áz eárintett bánkszáámlászáámá
 teveákenyseág: Táá rsásáá gunk megbíázáá sááboá l veágzett koö nyveleási teveákenyseág

B. Társaságunkkal szerződött, fuvarozási alvállalkozók
 szemeá lyes ádátok: fuvározott áá ruk termeászetes szemeá ly cíámzettjeánek, illetve á cíámzett

áá ltál  kijeloö lt  áá tvevoő  neve,  telefonszáámá,  kiveá teles  esetben  szemeá lyázonosíátoá
igázolváányáánák száámá

 teveákenyseág: á fuvározott áá ruk leszáá llíátáá sá eás kiszolgáá ltátáá sá á cíámzett reászeáre

12. Hozzáférés a személyes adatokhoz, adattovábbítás

Amennyiben egy ádott száá llíátmáányozáá si,  fuvározáá si feládát elláá táá sáához álváá llálkozoá k koö zremuő koö deáseá t
vesszuö k  igeánybe,  uá gy  á  Táá rsásáá gunkát  áz  ádott  váá llálkozáá si  feládát  elláá táá sáá vál  megbíázoá  szerzoő doö tt
pártneruö nk  reászeáre  –  á  fuvárleveá l  áá tádáá sáá vál  egyidejuő leg  –  áá tádáá srá  keruö lnek  áz  áláábbi  szemeá lyes
ádátok:  á  fuvározott  áá ru  leszáá llíátáá sáá t  eás  kiszolgáá ltátáá sáá t  veágzoő  geápjáá rmuő vezetoő k  neve,  geápjáá rmuő
rendszáámá, geápjáá rmuő vezetoő  áá ltál megtett táá volsáá g (kilomeáterben).
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Táá jeákoztátjuk áz eárintett egyeáni váá llálkozoá kát,  hogy ámennyiben á szerzoő deás  álápjáán veluö k szemben
Táá rsásáá gunknák koö veteleásuö nk áá ll fenn, uá gy ezen igeány eárveányesíáteáse eárdekeáben megindíátáá srá keruö loő
jogi  eljáá ráá sok  lefolytátáá sáához  szuö kseáges  szemeá lyes  ádátok  áá tádáá srá  keruö lnek  á  behájtáá sbán
koö zremuő koö doő  jogi keápviseloő  reászeáre, áki ezen szemeá lyes ádátokát oö náá lloá  ádátkezeloő keánt kezeli.

Táá jeákoztátjuk áz  eárintetteket,  hogy ázon ádátáik vonátkozáá sáábán,  melyekhez  Táá rsásáá gunk hivátálos
Fácebook oldáláán kifejtett teveákenyseágeinek eredmeányekeánt jutunk hozzáá , nem kizáá roá lág Táá rsásáá gunk
minoő suö l  ádátkezeloő nek;  veluö nk  megosztott  szemeá lyes  ádátokát  ilyenkor  á  Fácebook  Irelánd  Ltd.
(szeákhely:  4  Gránd  Cánál  Squáre,  Gránd  CánálHárbour,  D2  Dublin,  IÍrorszáá g)  táá rsásáá ggál  mint
táá rsádátkezeloő vel koö zoö sen kezeljuö k. 

Felhíávjuk áz eárintettek figyelmeát  árrá,  hogy mind Táá rsásáá gunk,  mind pedig á Fácebook Irelánd Ltd.
koö teles  áz  áá ltálá  veágzett  ádátkezeleási  teveákenyseág  gyákorláá sá  soráán  megfelelni  á  GDPR,  illetve  á
hátáá lyos  mágyár  ádátveádelmi  jogszábáá lyok  rendelkezeáseinek,  biztosíátáni  á  szemeá lyes  ádátok
biztonsáágos  kezeleáseá t,  eás  megfeleloő  táá jeákoztátáá st  nyuá jtáni  áz  eárintettek  száámáá rá  áz  ádátkezeleássel
oö sszefuö ggeásben.  A  Fácebook  Irelánd  Ltd.  ádátkezeleási  táá jeákoztátoá jáá t  itt  eárhetoő  el:
https://www.fácebook.com/privácy/explánátion/ Táá jeákoztátjuk  továábbáá  áz  eárintetteket,  hogy  á
szemeá lyes  ádátok  kezeleáseável  oö sszefuö ggeásben  áz  eárintettet  megilletoő  jogokát  báá rmikor  jogosulták
gyákorolni Táá rsásáá gunkkál eás á Fácebook Irelánd Ltd. táá rsásáá ggál szemben is ázzál, hogy á keárelem
eloő terjeszteáseáre Táá rsásáá gunknáá l á jelen táá jeákoztátoá  13. pontjáábán íárták áz iráányádoá k. 

Abbán  áz  esetben,  há  Táá rsásáá gunkhoz  hivátálos  megkereseás  eárkezik  –  áz  ádátáá tádáá s  okáánák
megjeloö leáseável – á jogszábáá ly áá ltál erre feljogosíátott hátoá sáá g vágy bíároá sáá g reászeároő l bizonyos szemeá lyes
ádátáinák koö telezoő  áá tádáá sáá rá, uá gy ezen ádátáá tádáá si koö telezettseáguö nk teljesíáteáse eárdekeáben á hátoá sáá g,
illetve bíároá sáá g áá ltál keárt szemeá lyes ádátokát koö telesek eás jogosulták vágyunk továábbíátáni.

Táá jeákoztátjuk továábbáá  áz eárintetteket, hogy ádátáikát á jelen pontbán íártákon tuá lmenoő en sem áz Unioá n
beluö l,  sem  hármádik  orszáá gbá  nem  továábbíátjuk  sem  máá s  ádátkezeloő k  –  kiveáve,  há  ezt
ádáthordozhátoá sáá gi  jogá  álápjáán  ázt  áz  eárintett  keári  –,  sem  nemzetkoö zi  szervezetek,  sem  egyeáb
cíámzettek reászeáre.

13. Érintettek jogai, a joggyakorlás menete

Adátkezeleási  teveákenyseáguö nk  soráán  válámennyi  eárintett  száámáá rá  biztosíátjuk,  hogy  á  jelen
táá jeákoztátoá bán  felsorolt  szemeá lyes  ádátok  kezeleáseáhez  fuő zoő doő  jogáikát  teljeskoö ruő en,  báá rmifeá le
indokolátlán korláá tozáá s vágy ákádáá lyozáá s neá lkuö l tudjáák gyákorolni.

Gondoskodunk továábbáá  árroá l is, hogy minden ádáttulájdonos száámáá rá biztosíátott legyen áz ádátokhoz
váloá  hozzáá feáreási jog, á toö rleás, helyesbíáteás eás áz ádátkezeleás korláá tozáá sáához fuő zoő doő  jog, á tiltákozáá shoz
váloá  jog,  á  hozzáá jáá ruláá s  visszávonáá sáá rá  vonátkozoá  jog eás  áz ádáthordozhátoá sáá g  jogá gyákorláá sáánák,
válámint áz ádátkezeleássel szembeni jogorvoslát benyuá jtáá sáánák lehetoő seáge áz áláábbiák szerint.

A. Az adatokhoz való hozzáférés

Táá jeákoztátjuk áz ádátkezeleássel eárintett szemeá lyeket, hogy jogosulták árrá, hogy áz áá ltálunk folytátott
ádátkezeleásre  vonátkozoá  informáá cioá kroá l  eás  á  roá luk  kezelt  ádátokroá l  felviláá gosíátáá st  kápjánák.  Ennek
eárdekeáben  íáráá sos  keárelmuö k  álápjáán  rendelkezeásuö kre  bocsáá tjuk  á  roá luk  kezelt  ádátok  máá solátáá t,
táá jeákoztátjuk oő ket áz ádátkezeleás ceá ljáá roá l, eás ázon cíámzettekroő l, ákikkel szemeá lyes ádátáikát koö zoö ljuö k,
áz ádáttáá roláá s tervezett idoő tártámáá roá l, válámint áz ádátkezeleás soráán áz eárintetteket megilletoő  jogokroá l.
A  keárelem  teljesíáteáse  elsoő  álkálommál  ingyenes,  továábbi  máá solátok  kiáá llíátáá sá  eseteán  Táá rsásáá gunk
jogosult díáját felszáámíátáni, melynek pontos meárteákeároő l keárelem megváá lászoláá sákor ádunk táá jeákoztátáá st.

Felhíávjuk áz eárintettek figyelmeát  árrá,  hogy áz ádátmáá solát kiádáá sá iráánti  keárelmuö ket csák ábbán áz
esetben eás  olyán meárteákig  tudjuk teljesíáteni,  ámennyiben áz nem seárti  máá s  termeászetes  szemeá lyek
jogáit eás szábádsáágáá t.

B. Jog a kezelt adatok pontosságához, teljességéhez és naprakész voltához
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Az  eárintettek  jogosulták  árrá,  hogy  á  Táá rsásáá gunk  áá ltál  kezelt  ádátáik  megfeleljenek  á  pontossáá g,
teljesseág eás  náprákeászseág koö vetelmeányeinek. Keárjuö k áz eárintetteket,  hogy segíátseák munkáánkát ázzál,
hogy  szemeá lyes  ádátáik  váá ltozáá sáá t  íáráá sbán  áz  info@bárdotilogistic.hu e-máil  cíámre,  vágy  á  Bárdoá ti
Logistic Kft., 5430 Tiszáfoö ldváá r, Koő roö si Csomá uá t 65. levelezeási cíámre megkuö ldoö tt leveá l uá tjáán bejelentik.

C. Az adatok helyesbítéséhez való jog

Amennyiben áz eárintett tudomáá sáá rá jut, hogy szemeá lyes ádátáit pontátlánul kezeljuö k, báá rmikor keárheti
ázok  helyesbíáteáseá t,  vágy  áz áá ltálá  hiáányosnák íáteá lt  ádátok kiegeászíáteáseá t  á  megfeleloő ,  illetve  hiáányzoá
ádátok egyidejuő  megádáá sáá vál.

D. Az adatok törléséhez való jog

Táá jeákoztátjuk áz eárintetteket, hogy keárelmuö k álápjáán indokolátlán keásedelem neá lkuö l  toö roö ljuö k á roá luk
táá rolt  eás  kezelt  szemeá lyes  ádátokát,  há áz áláábbi  esetek báá rmelyike áz ádátkezeleás  vonátkozáá sáábán
fennáá ll:

- áz ádátkezeleás ceá ljá megszuő nt;
- áz eárintett visszávontá hozzáá jáá ruláá sáá t eás nem áá llápíáthátoá  meg máá s jogáláp;
- áz  eárintett  tiltákozik  áz  ádátkezeleás  ellen  eás  nincs  elsoő bbseáget  eá lvezoő  ok,  ámi  á  továábbi

ádátkezeleást indokolnáá ;
- jogellenes ádátkezeleás toö rteánt;
- jogszábáá ly íárjá eloő  áz ádátok toö rleáseá t.

Felhíávjuk  áz  eárintettek  figyelmeát  árrá,  hogy  megilleti  oő ket  áz  uá n.  elfeledteteáshez  váloá  jog  is,  mely
szeá lesebb koö rben biztosíátjá  szemeá lyes  ádátáik hozzáá feárhetetlenneá  teá teleá t.  Amennyiben áz  eárintett  e
jogosultsáá gáá vál eá lni kíáváán, uá gy minden lehetseáges informátikái megoldáá st felhásznáá lunk ázeárt, hogy áz
eárintett szemeá lyes ádátái semmilyen formáábán ne áá lljánák Táá rsásáá gunk rendelkezeáseáre.  Toö roö ljuö k áz
eárintettek  szemeá lyes  ádátáit  tártálmázoá  elektronikus  fáá jlokát  áz  eltáá rolt  biztonsáági  menteásekboő l  eás
ezzel  egyidejuő leg  megsemmisíátjuö k  áz  eárintettk  szemeá lyes  ádátáit  tártálmázoá  pápíár  álápuá
dokumentumokát  is.  Az  eárintett  keárelme  álápjáán  á  Táá rsásáá gunkkál  szerzoő deáses  kápcsolátbán  áá lloá
ádátfeldolgozoá kát  is  koö telezzuö k  árrá,  hogy á reászuö kre  áá tádott,  eárintettroő l  kezelt  szemeá lyes  ádátokát
toö roö ljeák,  illetve  semmisíátseák  meg,  továábbáá  áz  elfeledteteáshez  váloá  jog  gyákorláá sáá roá l  –  á  jog
eárveányesuö leáseáhez szuö kseáges inteázkedeásek megteátele eárdekeáben – táá jeákoztátjuk mindázokát áz oö náá lloá -,
eás táá rsádátkezeloő ket, ákik áz eárintettek ádátáit kezelik.

Az eárintetteknek figyelembe kell venniuö k, hogy ádáttoö rleási keárelmuö ket nem áá ll moá dunkbán teljesíáteni
ákkor, há á szemeá lyes ádátok kezeleáseáre jogi eárdek (pl. szerzoő deásen álápuloá  koö veteleás) eárveányesíáteáse eás
veádelme, á veá lemeánynyilvááníátáá s eás á táá jeákoztátáá shoz váloá  jog gyákorláá sá, á jog áá ltál eloő íárt koö telezettseág
teljesíáteáse vágy feládát veágrehájtáá sá, státisztikái, kutátáá si ceá l teljesíáteáse miátt, illetve neápegeászseáguö gyi
koö zeárdek álápjáán ván szuö kseág.

Kifejezetten felhíávjuk áz eárintettek figyelmeát árrá, hogy á szemeá lyes ádátok toö rleáseáre iráányuloá  eá rintteti
keárelem teljesíáteáseá t koö vetoő en á szemeá lyes ádátok toö bbeá  máá r nem áá llíáthátoá k helyre. 

E. Adatkezelés korlátozásának joga

Az  eárintett  korláá tozhátjá  szemeá lyes  ádátáinák  Táá rsásáá gunk  áá ltáli  kezeleáseá t  áz  áláábbi  esetekben  eás
idoő tártámrá:

 há  áz  eárintett  megíáteá leáse  szerint  szemeá lyes  ádátáit  pontátlánul  kezeljuö k,  uá gy  á  szemeá lyes
ádátok pontossáá gáánák ellenoő rzeáseá ig;

 há jogellenes ádátkezeleásre keruö lne sor, de áz eárintett kifejezetten tiltákozik áz ádátok toö rleáse
ellen eás keári, hogy á szemeá lyes ádátáit ne toö roö ljuö k;

 ámennyiben  máá r  nincs  szuö kseáguö nk  áz  eárintett  szemeá lyes  ádátáirá  á  megjeloö lt  ceá lboá l,  de  á
szemeá lyes  ádátok  kezeleáse  áz  eárintettet  megilletoő  jogi  igeányek  eloő terjeszteáseáhez,
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eárveányesíáteáseáhez vágy veádelmeáhez szuö kseáges; 
 há áz eárintett tiltákozott  á Táá rsásáá gunk jogos eárdekeán álápuloá  ádátkezeleás  ellen; ilyenkor á

korláá tozáá s árrá áz idoő tártámrá vonátkozik, ámíág megáá llápíátáá srá nem keruö l, hogy Táá rsásáá gunk
jogos eárdeke elsoő bbseáget eá lvez-e áz eárintett jogos eárdekeável szemben.

Amennyiben jogszeruő nek íáteá ljuö k áz ádátkezeleás korláá tozáá sáá t, erroő l táá jeákoztátjuk mindázon cíámzetteket,
ákikkel áz eárintetti ádátokát koráábbán koö zoö ltuö k. Felhíávjuk áz eárintettek figyelmeát, hogy áz ádátkezeleás
korláá tozáá sá eseteán szemeá lyes ádátáit továábbrá is táá roljuk. Há áz eárintett áz ádátkezeleást korláá tozáá sáá t
keárte,  uá gy  szemeá lyes  ádátáit  csák  áz  eárintett  hozzáá jáá ruláá sá  álápjáán,  jogi  igeányek  eloő terjeszteáse,
eárveányesíáteáse  vágy  veádelme,  illetve  fontos  koö zeárdekboő l  kezelhetjuö k.  Amennyiben  áz  ádátkezeleás
korláá tozáá sáánák indoká máá r nem áá ll fenn, uá gy á korláá tozáá s feloldáá sáá roá l eás ánnák idoő pontjáá roá l legkeásoő bb
á feloldáá st megeloő zoő  15 náppál íáráá sbán eártesíátjuö k áz eárintettet.

F. Az adathordozhatóság joga

Adáthordozhátoá sáá ghoz  fuő zoő doő  jogá  álápjáán  áz  eárintettnek  lehetoő seáge  ván  árrá,  hogy  ázokroá l  á
szemeá lyes ádátokroá l, ámelyeket hozzáá jáá ruláá sá álápjáán kezeljuö k, tágolt, szeá les koö rben hásznáá lt, geáppel
olváshátoá  formáá tumbán  táá jeákoztátáá st  keárjen  eás  kápjon,  továábbáá  jogosult  árrá,  hogy  ezen  ádátok
koö zvetlen továábbíátáá sáá t keárje áz áá ltálá megjeloö lt ádátkezeloő  reászeáre.

Táá jeákoztátjuk áz eárintettet, hogy á kezelt szemeá lyes ádátáirá vonátkozoá  táá jeákoztátáá st pdf formáá tumbán
ádjuk áá t. Felhíávjuk áz eárintett figyelmeát árrá, hogy Táá rsásáá gunk nem ellenoő rzi ánnák áz ádátkezeloő nek á
szemeá lyeá t, ákinek áz eárintett keárelme álápjáán á szemeá lyes ádátokát továábbíátjuk, íágy áz ádátokát fogádoá
ádátkezeleási teveákenyseágeável oö sszefuö ggeásben eárintettneá l felmeruö loő  báá rmely káá reárt vágy máá s háá tráányos
jogkoö vetkezmeányeárt feleloő sseáguö nket kizáá rjuk. 

G. Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga

Az  eárintett  jogosult  árrá,  hogy  szemeá lyes  ádátáinák  kezeleáseáre  vonátkozoá ,  oö nkeántes  hozzáá jáá ruláá sáá t
báá rmikor visszávonjá íáráá sbán, áz  info@bárdotilogistic.hu e-máil cíámre,  illetve á Bárdoá ti  Logistic Kft.,
5430 Tiszáfoö ldváá r,  Koő roö si  Csomá uá t  65. levelezeási  cíámre kuö ldoö tt  nyilátkozátáávál.  Felhíávjuk figyelmeát
árrá,  hogy  á  hozzáá jáá ruláá s  visszávonáá sá  Táá rsásáá gunk  ezt  megeloő zoő en  folytátott  ádátkezeleási
teveákenyseágeánek jogszeruő seágeá t nem befolyáá soljá.

A hozzáá jáá ruláá s visszávonáá sáá t koö vetoő en szemeá lyes ádátáit nyilváántártáá sáinkboá l toö roö ljuö k, kiveáve ázt áz
esetkoö rt,  há  áz  ádátokát  Táá rsásáá gunk  máá s  jogáláp  (pl.  szerzoő deás,  jogos  eárdek,  jogszábáá ly  eloő íáráá sá)
mellett  is  kezeli,  illetve,  há  á  hozzáá jáá ruláá s  visszávonáá sáá vál  eárintett  ádátokát  szinteán  áz  eárintett
hozzáá jáá ruláá sá álápjáán, de máá s ceá lboá l kezeljuö k.

H. Tiltakozás az adatkezeléssel szemben

Abbán áz esetben, há áz eárintett szemeá lyes ádátáit Táá rsásáá gunk vágy hármádik feá l jogos eárdeke álápjáán
kezeljuö k,  áz  eárintett  sájáá t  helyzeteável  kápcsolátos  okboá l  báá rmikor  tiltákozhát  ádátkezeleás  ellen.
Felhíávjuk áz eárintettek figyelmeát árrá, hogy tiltákozáá s eseteán á jogos eárdek álápjáán kezelt ádátokát nem
kezeljuö k továább, felteáve, hogy nem áá ll rendelkezeásre á jogos eárdeken kíávuö l máá s jogáláp, ámi á szemeá lyes
ádátok kezeleáseá t lehetoő veá  teszi száámunkrá.

Táá jeákoztátjuk továábbáá  áz eárintetteket, hogy ámennyiben áz ádátkezeleást keányszeríátoő  erejuő  jogos okok
indokoljáák,  ámelyek  elsoő bbseáget  eá lveznek  áz  eárintettet  megilletoő  eá rdekekkel,  jogokkál  eás
szábádsáágokkál  szemben,  vágy  ámelyek  jogi  igeányek  eloő terjeszteáseáhez,  eárveányesíáteáseáhez  vágy
veádelmeáhez kápcsoloá dnák, uá gy á tiltákozáá si keárelem vizsgáá látáá t koö vetoő en erroő l  íáráá sbán táá jeákoztátáá st
ádunk, megjeloö lve, hogy tiltákozáá si keárelmet mieárt nem tudjuk teljesíáteni, eás mieárt kezeljuö k továábbrá is
á szemeá lyes ádátokát.
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I. Az érintett kérelmének elbírálása

Táá jeákoztátjuk áz  eárintetteket,  hogy  szemeá lyes  ádátáik  kezeleáseável,  illetve  á  fenti,  A.  –  I.  pontokbán
felsorolt jogáik gyákorláá sáá vál oö sszefuö ggeásben benyuá jtott válámennyi keárelmet – tártálomtoá l fuö ggetlenuö l
– á beeárkezeást koö vetoő en háládeáktálánul megvizsgáá ljuk eás á keárelem elbíáráá láá sáá roá l íáráá sbán indokolátlán
keásedelem neá lkuö l, de legkeásoő bb 30 nápon beluö l táá jeákoztátáá st nyuá jtunk.

Felhíávjuk áz eárintettek figyelmeát árrá, hogy á keárelem oö sszetettseágeáre vágy á Táá rsásáá gunkhoz beeárkezoő
eárintetti  keárelmek  száámáá rá  tekintettel  á  fenti  váá lászádáá si  hátáá ridoő t  legfeljebb  továábbi  2  hoá náppál
meghosszábbíáthátjuk. Há áz eárintett uö gyeáben hátáá ridoő -hosszábbíátáá srá keruö lne sor, uá gy – á keásedelem
okáánák megjeloö leáseável – á keárelem keázhezveá teleá toő l száámíátott 30 nápon beluö l íáráá sbán táá jeákoztátjuk. A
fenti  hátáá ridoő -hosszábbíátáá s  nem  illeti  meg  Táá rsásáá gunkát  ákkor,  há  áz  eárintett  keárelme  álápjáán
megíáteá leásuö nk szerint ádátveádelmi inteázkedeás megteá teleáre nincs szuö kseág. Ebben áz esetben áz eárintett
keárelmeát 30 nápon beluö l megváá lászoljuk, eás egyben táá jeákoztátjuk áz inteázkedeás elmárádáá sáánák okáiroá l,
illetve jogorvosláti lehetoő seágeiroő l.

Az eárintett keárelemeánek megváá lászoláá sá,  illetve teljesíáteáse eárdekeáben tett inteázkedeásekeárt  díáját nem
száámíátunk  fel,  kiveáve  ábbán  áz  esetben,  há  keárelmeát  megálápozátlánul  vágy  ismeátelten  ázonos
tártálommál terjeszti eloő ; ekkor áz eárintett koö teles á keárelem teljesíáteáseável kápcsolátbán á felmeruö loő
ádminisztrátíáv koö ltseágekkel áráánybán áá lloá , eásszeruő  meárteákuő  díáj fizeteáseáre, melynek pontos meárteákeároő l á
keárelemre ádott váá lászunkbán ádunk táá jeákoztátáá st.

J. Jogorvoslati lehetőségek

Minden esetben toö rekszuö nk á szemeá lyes ádátok jogszeruő , eás áz eárintett keáreáseánek megfeleloő  kezeleáseáre,
ezeárt ámennyiben eleágedetlen lenne ádátkezeleásuö nkkel, uá gy keárjuö k áz eárintettet, forduljon bizálommál
Táá rsásáá gunk  uö gyvezetoő jeáhez  á  jelen  táá jeákoztátoá  2.  pontjáábán  reászletezett  eleárhetoő seágek  egyikeán.
Minden  esetben  íáráá sbán  kuö lduö nk  visszáigázoláá st  pánászos  uö gye  kivizsgáá láá sáánák  megkezdeáseároő l,  eás
indokolátlán keásedelem neá lkuö l, de legkeásoő bb á keárelem beeárkezeáseá t koö vetoő  30 nápon beluö l indokoláá ssál
elláá tott doö nteásben táá jeákoztátjuk áz eárintettet á vizsgáá lát lefolytátáá sáánák eredmeányeároő l.

Amennyiben áz eárintett áá lláá spontjá szerint szemeá lyes ádátáinák Táá rsásáá gunk áá ltáli kezeleáse nem volt
jogszeruő ,  uá gy pánászáávál á  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezeási
cíám: 1125 Budápest, Sziláá gyi Erzseábet fásor 22/c., e-máil cíám: ugyfelszolgálát@náih.hu) is fordulhát. A
pánász befogádáá sáá rá eás elbíáráá láá sáá rá, válámint á hátoá sáá gi eljáá ráá s lefolytátáá sáá rá vonátkozoá  szábáá lyokát
áz  eárintett  á  www.náih.hu weboldálon  táláá ljá  meg.  Táá jeákoztátjuk  továábbáá  áz  eárintettet,  hogy
ámennyiben á Hátoá sáá g doö nteáseável nem eárt egyet, vágy á Hátoá sáá g á pánászáá t hátáá ridoő ben nem vizsgáá ljá
ki, jogorvoslát eárdekeáben á Hátoá sáá g szeákhelye szerint illeteákes bíároá sáá ghoz (Foő váá rosi Toö rveányszeák, 1055
Budápest, Márkoá  u. 27., postácíám: 1363 Budápest, Pf. 16.) fordulhát. 

Amennyiben  áz  eárintett  megíáteá leáse  szerint  –  ádátáinák  nem  megfeleloő  kezeleáseável  –  megseártettuö k
szemeá lyes ádátáinák kezeleáseáhez fuő zoő doő  jogáit, uá gy jogorvosláteárt á  Fővárosi Törvényszékhez (cíám:
1055 Budápest, Márkoá  u. 27., postácíám: 1363 Budápest, Pf. 16.) is fordulhát, vágy sájáá t lákoá helye, illetve
tártoá zkodáá si helye szerint illeteákes toö rveányszeák eljáá ráá sáá t kezdemeányezheti. Táá jeákoztátjuk áz eárintettet,
hogy á Toö rveányszeák eloő tt á jogi keápviselet koö telezoő , ezeárt igeányeá t csák megfeleloő  jogi keápviselet mellett
tudjá  eárveányesíáteni.  Az  eárintett  sájáá t  lákoá helye,  illetve  tártoá zkodáá si  helye  szerint  illeteákesseággel
rendelkezoő  toö rveányszeák ádátái á https://biroság.hu/biroság-kereso oldálon táláá lhátoá k meg.

Táá jeákoztátjuk áz eárintettet, hogy ábbán áz esetben, há Táá rsásáá gunk vágy megbíázott ádátfeldolgozoá ink á
hátáá lyos  ádátveádelmi  eloő íáráá sokát  be  nem  tártvá  kezelteák  á  szemeá lyes  ádátokát,  ámelynek
eredmeányekeáppen áz eárintettet  vágyoni  káá r  eárte,  uá gy áz illeteákes bíároá sáá g  eloő tt  káá rteáríáteás,  míág  nem
vágyoni káá r elszenvedeáse eseteán seárelemdíáj iráánti igeányt terjeszthet eloő  Táá rsásáá gunkkál vágy megbíázott
ádátfeldolgozoá inkkál szemben ázzál, hogy áz ádátfeldolgozoá  csák ákkor felel á káá reárt, há nem tártottá
be  áz  ádátkezeleásre  vonátkozoá  jogszábáá lyi  eloő íáráá sokát  vágy  áz  ádátkezeloő  utásíátáá sáit.  Káá rteáríáteásre
vonátkozoá  igeány  eárveányesíáthetoő  –  áz  eárintett  váá lásztáá sá  szerint  –  Táá rsásáá gunk  vágy  á  jogseártoő
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ádátfeldolgozoá  szeákhelye szerint, illetve áz eárintett lákoá helye vágy tártoá zkodáá si helye szerint illeteákes
bíároá sáá g eloő tt, melyek ádátái á https://biroság.hu/biroság-kereso oldálon táláá lhátoá k meg.

Kifejezetten felhíávjuk áz eárintettek figyelmeát árrá, hogy szemeá lyes ádátáik kezeleáseáhez fuő zoő doő  jogáik
gyákorláá sáá rá  vonátkozoá  keárelmeiket,  áz  ádátokhoz  váloá  jogosulátlán  hozzáá feáreásek  elkeruö leáse
eárdekeáben, kizáá roá lág szemeá lyázonossááguk egyeártelmuő  megáá llápíátáá sáá t koö vetoő en tudjuk teljesíáteni. 

14. Adatkezelő által meghozott adatbiztonsági intézkedések

Mindent megteszuö nk ánnák eárdekeáben, hogy áz áá ltálunk kezelt válámennyi szemeá lyes ádát megfeleloő
szintuő  biztonsáágáá t  gárántáá ljuk.  A  legmegfeleloő bb  ádátbiztonsáági  inteázkedeás  kiváá lásztáá sá
Táá rsásáá gunknáá l  minden  esetben  egyedileg,  áz  ádátok  vonátkozáá sáábán  fennáá lloá  eás  váloá szíánuő síáthetoő
kockáá zát figyelembeveá tele eás eárteákeleáse álápjáán toö rteánik. 

A szemeá lyes  ádátok biztonsáágos kezeleáse eárdekeáben gondoskodunk árroá l,  hogy á szemeá lyes  ádátok
kezeleáseá t  lehetoő veá  tevoő  elektronikus  nyilváántártáá sok,  prográmok  vonátkozáá sáábán  áz  ádátkezeleás
idoő tártámá  álátt  mindveágig  biztosíátott  legyen  ezek  bizálmás  jellege,  áz  ádátokát  tártálmázoá
elektronikus  nyilváántártáá sok,  fáá jlok  rendelkezzenek  á  szuö kseáges  veádelemmel,  továábbáá  ellenáá lloá k
legyenek  báá rmilyen  jogosulátlán  beávátkozáá s,  táámádáá s  ellen,  vágy  veá letlen  ádátmegsemmisuö leássel,
ádátveszteássel szemben. 
Táá rsásáá gunk  gárántáá ljá,  hogy  áz  ádátkezeleáshez  hásznáá lt  nyilváántártáá sok,  prográmok  mind  áz
ádátkezeleási  muő veletek  elveágzeáseáhez,  mind  pedig  áz  eárintettek  jogáinák  gyákorláá sáához,
eárveányesíáteáseáhez szuö kseáges meárteákben rendelkezeásre áá llnák.

Táá rsásáá gunk  áz  ádátbiztonsáági  eloő íáráá sok  márádeáktálán  eárveányesuö leáse  eárdekeáben  válámennyi,  áz
ádátok biztonsáágáánák megoő rzeáseáre  bevezetett  inteázkedeás  háteákonysáágáá t  rendszeres idoő koö zoö nkeánt  –
kuö loö noö sen uá gy inteázkedeás bevezeteásekor, vágy koráábbán álkálmázott inteázkedeás megváá ltoztátáá sákor –
ellenoő rzi, eás ezek eredmeányeá t dokumentáá ljá.

Az ádátkezeleássel  oö sszefuö ggeásben álkálmázott  rendszereket  eás  eszkoö zoö ket  uá gy váá lásztottuk ki,  hogy
ázok keápesek eás  álkálmásák legyenek árrá,  hogy egy esetleges ádátveádelmi  incidens bekoö vetkezeáse
eseteán  válámennyi szemeá lyes  ádáthoz váloá  hozzáá feáreást,  válámint  ázok megfeleloő  idoő n  beluö l  toö rteánoő
helyreáá llíátáá sáá t  biztosíátsáák.  Válámennyi  ádátkezeleási  muő veletet  megeloő zoő en,  válámint  áz  ádátkezeleás
teljes  idoő tártámá  álátt  folyámátosán  figyelemmel  koö vetjuö k  eás  eárteákeljuö k  á  szemeá lyes  ádátok
vonátkozáá sáábán áz ádott pillánátbán fennáá lloá , váloá szíánuő síáthetoő  kockáá záti teányezoő ket, kuö loö noö sen ázokát
á kockáá zátokát, melyek á Táá rsásáá gunk áá ltál felvett, táá rolt vágy máá s moá don kezelt ádátok veá letlen vágy
jogellenes  megsemmisíáteáseável,  moá dosíátáá sáá vál,  elveszteáseável  vágy  áz  ádátok  jogosulátlán  szemeá lyek
áá ltáli megismereáseável jáá rhátnák. 

Táá rsásáá gunk  eás  ádátfeldolgozoá  pártnereink  informátikái  rendszere  eás  háá loá zátá  egyáráánt  veádett  á
száámíátoá geáppel  táámogátott  csáláá s,  keámkedeás,  szábotáá zs,  vándálizmus,  tuő z  eás  áá rvíáz,  továábbáá  á
száámíátoá geápes víárusok, eás -betoö reásek, válámint á szolgáá ltátáá s-megtágádáá srá vezetoő  táámádáá sok ellen. 

Adátkezeleássel  eárintett  teveákenyseágeink soráán  á  szemeá lyes  ádátok  biztonsáágáá t  eás  veádelmeát  toö bbek
koö zoö tt áz áláábbi inteázkedeásek uá tjáán biztosíátjuk: 

- áz álkálmázott informátikái rendszer eás háá loá zát vonátkozáá sáábán egyáráánt biztosíátott á csáláá s,
keámkedeás,  á  száámíátoá geápes  víárusok  eás  egyeáb  káá rtevoő k,  áz  illeteáktelen  behátoláá sok,  illetve  á
szolgáá ltátáá smegtágádáá srá  vezetoő  táámádáá sok  elleni  veádelem  (tuő zfál  álkálmázáá sá,  víárusirtoá
prográmok telepíáteáse);

- á szemeá lyes ádátok elektronikus kezeleáseáhez hásznáá lt prográm vonátkozáá sáábán á rendszeres
szoftverfrissíáteáseket veágzuö nk;

- áz  ádátokroá l  keászíátett  biztonsáági  menteássel  biztosíátjuk  ázok  veádelmeát  á  veá letlen
megsemmisuö leássel, toö rleássel, elveszteássel szemben;

- szemeá lyes  ádátok eleáreáse  kizáá roá lág  áz  erre  feljogosíátott  szemeá lyek  száámáá rá,  meghátáá rozott
eloő zetes ázonosíátáá st koö vetoő en lehetseáges;
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- á szemeá lyes ádátokát tártálmázoá , pápíár álápuá  dokumentumok erre á ceá lrá kiálákíátott, záá rhátoá
táá roloá helyiseágben keruö lnek elhelyezeásre, melyekhez kizáá roá lág áz erre feljogosíátott szemeá lyek
feárhetnek hozzáá ,  ámennyiben feládátáik elláá táá sáához  áz ádátokát tártálmázoá  dokumentumok
kezeleáse szuö kseáges. 

15. Adatvédelmi incidensek kezelése

Táá jeákoztátjuk áz eárintetteket, hogy á Táá rsásáá gunk áá ltál bevezetett, eás á szemeá lyes ádátok kezeleáseánek
teljes  folyámátá  álátt  eárveányesuö loő  ádátbiztonsáági  inteázkedeásek  elleneáre  is  eloő fordulhátnák  olyán
sájnáá látos esemeányek, melyek á táá rolt eás kezelt ádátokát veszeá lyeztethetik.

A szemeá lyes  ádátokát eárintoő ,  áz  eárintettek jogáirá  eás  szábádsáágáirá  neázve  kockáá záttál  jáá roá  incidens
bekoö vetkezeáse eseteán gárántáá ljuk, hogy áz incidenst háládeáktálánul, de legkeásoő bb ánnák felfedezeáseá toő l
száámíátott 72 oá ráán beluö l bejelentjuö k á Nemzeti Adátveádelmi eás Informáá cioá szábádsáág Hátoá sáá g feleá . 

Keárjuö k  áz  eárintetteket,  hogy  ne  lepoő djenek  meg  ákkor,  há  ádátveádelmi  incidenssel  kápcsolátos
eártesíáteást  kápnák Táá rsásáá gunktoá l,  ebben áz  esetben jogszábáá lyi  koö telezettseáguö nket  teljesíátjuö k,  mely
eloő íárjá áz eárintettek táá jeákoztátáá sáá t ázokroá l  áz ádátveádelmi incidensekroő l,  ámelyek váloá szíánuő síáthetoő en
mágás kockáá zátot jelentenek áz ádáttulájdonosok jogáirá eás szábádsáágáirá neázve. Ilyen mágás kockáá zát
kuö loö noö sen, há áz incidens eárzeákenynek tekintendoő  ádátkoö rt eárintenek (pl. kuö loö nleges ádátok, eárintett
peánzuö gyi  helyzeteáre  vonátkozoá  informáá cioá k,  szemeá lyiseáglopáá srá  vágy  áz  eárinttetek  táá rsádálmi
megíáteá leáseáre álkálmás ádátok). 
Ezen  táá jeákoztátoá  leveá l  tártálmázni  fogjá  áz  incidens  jellegeá t  eás  koö vetkezmeányeit,  válámint  á
koö vetkezmeányek kikuö szoö boö leáse eás áz esetlege káá ros hátáá sok megszuö nteteáse eárdekeáben máá r  megtett
vágy kiláá táá sbá helyezett inteázkedeáseket.

Válámennyi,  szemeá lyes  ádáttál  foglálkozoá  munkátáá rsunktoá l  –  ideeártve  á  Táá rsásáá g  tágjáit  eás
munkáváá lláloá it is – megkoö veteljuö k, hogy munkáá já soráán áz ádátveádelmi incidensek mieloő bbi felderíáteáse
eás megszuö nteteáse eárdekeáben á Táá rsásáá gunk áá ltál kiálákíátott eás bevezetett inteázkedeási  tervet koö vetve
jáá rjánák el. Annák eárdekeáben, hogy áz incidensek bekoö vetkezeáseá t áz ádátkezeleás soráán minimálizáá ljuk
eás  á  fenti  szábáá lyok  eárveányesuö leáseá t  á  lehetoő  legmágásább  szinten  biztosíátsuk,  rendszeres  belsoő
ellenoő rzeási  muő veleteket  eápíátettuö nk  be  á  folyámátokbá.  Ugyáníágy  ádátfeldolgozoá ink  is  koö telesek
megtenni á szuö kseáges inteázkedeáseket egy esetleges ádátveádelmi incidens eseteán áz eárintettek jogái eás
szábádsáágái veádelmeánek biztosíátáá sá eárdekeáben.

Felhíávjuk  ázon  eárintettek  figyelmeát,  ákinek szemeá lyes  ádátáit  á  jelen táá jeákoztátoá bán meghátáá rozott
jogálápnák  megfeleloő en  eás  ceá lok  eleáreáse  eárdekeáben  kezeljuö k,  hogy  á  bejelenteás  mellett  válámennyi
incidensroő l  jegyzoő koö nyvet  veszuö nk  fel  eás  koö zponti  nyilváántártáá st  vezetuö nk,  ámelyek tártálmázzáák  á
probleámáá s esetek leíáráá sáá t, ázok minoő síáteáseá t eás eárintettekre gyákorolt hátáá sáá t, válámint ázok mieloő bbi
megszuö nteteáse eás nemkíáváánátos hátáá sái kikuö szoö boö leáse eárdekeáben tett inteázkedeáseket.

Táá rsásáá gunk termeászetesen gondoskodik árroá l,  hogy mindázon ádátfeldolgozoá k,  ákikkel ádátkezeleási
teveákenyseáguö nk  veágzeáse  soráán  egyuö ttmuő koö duö nk,  hozzáánk  hásonloá án  áz  iráányádoá  jogszábáá lyok
rendelkezeáseinek  megfeleloő en  teljesíátseák  mind  áz  incidensek  bejelenteáseáre,  mind  pedig  ázok
dokumentáá láá sáá rá vonátkozoá  koö telezettseáguö ket.

16. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Táá rsásáá gunk  fenntártjá  mágáánák  á  jogot  árrá,  hogy  á  jelen  ádátkezeleási  táá jeákoztátoá t  egyoldáluá án
báá rmikor  moá dosíátsá.  Jelezni  kíáváánjuk,  hogy  á  jelen  ádátkezeleási  táá jeákoztátoá  moá dosíátáá sáá roá l  áz
ádátkezeleássel  eárintett  szemeá lyeket  – á táá jeákoztátoá  moá dosíátáá ssál  eárintett  pontjáinák eás  á  moá dosíátáá s
hátáá lybá leápeási  idoő pontjáánák megjeloö leáseável  –  áz  eárintetteket  á  www.b  árdotilogistic  .hu   weboldálon,
kuö loö n figyelemfelhíáváá s mellett táá jeákoztátjuk.

17. Alkalmazott jogszabályok

A  jelen  ádátkezeleási  táá jeákoztátoá  elkeászíáteásekor  válámennyi,  áz  ádátkezeleási  teveákenyseág  veágzeáseá t
illetoő en iráányádoá , koö telezoő  eloő íáráá st, íágy kuö loö noö sen áz áláábbi jogszábáá lyok rendelkezeáseit vettuö k álápul:
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 Euroá pái Párláment eás á Tánáá cs 2016/679 Rendelete („AÍ ltáláános Adátveádelmi Rendelet” vágy
„GDPR”),

 áz  informáá cioá s  oö nrendelkezeási  jogroá l  eás  áz  informáá cioá szábádsáágroá l  szoá loá  2011.  eávi  CXII.
toö rveány („Infotv.”),

 á Polgáá ri Toö rveánykoö nyvroő l szoá loá  2013. eávi V. toö rveány („Ptk.”),
 á koö zuá ti áá rutováábbíátáá si szerzoő deásekroő l szoá loá  120/2016. (VI.7.) Korm. rendelet,
 á száámvitelroő l szoá loá  2000. eávi C. toö rveány („Száámvtv.”),
 á polgáá ri perrendtártáá sroá l szoá loá  2016. eávi CXXX. toö rveány („Pp.”),
 á buö ntetoő eljáá ráá sroá l szoá loá  2017. eávi XC. toö rveány („Be.”).

A jelen ádátkezeleási táá jeákoztátoá  2020. juá lius 27. nápjáá toá l hátáá lyos.
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