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HARMADIK FÉLRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

Az alábbiakban közöljük a Danucem Magyarország Kft. által kezelt, harmadik félre (különösképpen a beszállítókra, szerződéses partnerekre, látogatókra, 

ügyfelekre) vonatkozó adattípusokat, illetve a célokat és jogi alapokat, amelyek alapján az érintettek adatait kezelni szükséges:  

 

Rendszer Jogi alap Feldolgozás célja Jogos érdek Adattípus 

Adatbázis a 

szerződéses 

partnerekről, 

beszállítókról, előzetes 

értékelő kérdőívek 

- Szerződés teljesítése az 

EU általános adatvédelmi 

rendelet 6. Cikk (1)b-nek 

megfelelően 

- Adatkezelő jogos érdeke az EU 

általános adatvédelmi rendelet 

6. Cikk (1)f-nek megfelelően  

Szerződés teljesítése 

 

Adatkezelő jogos érdekei 

- Adatbázis létrehozása 

szerződéses partnerekről és 

ügyfelekről 

- Megrendelések kiadása 

- Beszállító felülvizsgálata, hogy 

megfelel-e a belső vállalati 

követelményeknek (előzetes 

értékelés) 

- Kommunikáció biztosítása a 

partnerekkel 

- Árubeszerzésre és 

szolgáltatásnyújtásra vonatkozó 

pályázatok kiírása 

 

Általános személyes 

adatok 

 

Adatbázisok a 

szerződésekről 

- Szerződés teljesítése az 

EU általános adatvédelmi 

rendelet 6. Cikk (1)b-nek 

megfelelően 

- Adatkezelő jogos érdeke az EU 

általános adatvédelmi rendelet 6. 

Cikk (1)f-nek megfelelően 

Szerződés teljesítése 

 

Adatkezelő jogos érdekei 

- Szerződések nyilvántartása, 

hibás teljesítésből eredő és 

szavatossági igények 

érvényesítése, adóhatósági 

ellenőrzések, számlázás 

 

Általános személyes 

adatok 

Az adatkezelő az  

adatkezelés során 

adatfeldolgozóként 

könyvelési és 

számlakezelési 

feladatok céljából a 

CRH Üzleti 
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Szolgáltatási Központ 

Kft. (székhely: 1138 

Budapest, Váci út 

144-150.) társaságot 

veszi igénybe. 

 

 

Ügyfél adatbázis - Szerződés teljesítése 

az EU általános adatvédelmi 

rendelet 6. Cikk (1)b-nek 

megfelelően 

- Adatkezelő jogos érdeke az EU 

általános adatvédelmi rendelet 

6. Cikk (1)f-nek megfelelően 

Szerződés teljesítése 

 

Adatkezelő jogos érdekei  

- Az ügyféllel fennálló teljes üzleti 

kapcsolat rögzítése 

- Ügyfelek nyilvántartása 

- Üzleti szolgáltatások fejlesztése 

 

Általános személyes 

adatok 

 

Marketing promóciók 

és külső kommunikáció 

- Szerződés teljesítése 

az EU általános adatvédelmi 

rendelet 6. Cikk (1)b-nek 

megfelelően 

- Adatkezelő jogos érdeke az EU 

általános adatvédelmi rendelet 

6. Cikk (1)f-nek megfelelően 

- Érintett hozzájárulása az EU 

általános adatvédelmi rendelet 

6. cikk (1) a, pontjának 

megfelelően 

Szerződés teljesítése 

 

Adatkezelő jogos érdekei  

 

Érintett hozzájárulása 

- Marketing/PR, az események 

dokumentálása, naptárak, 

magazinok, brosúrák, 

fotókönyvek, prezentációk és 

egyéb promóciós anyagok 

gyártása, nyomtatása az 

adatkezelő munkatársai, ügyfelei 

és egyéb harmadik fél részére.  

- Közzététel az adatkezelő 

honlapján, belső hálózaton, 

Facebookon és egyéb közösségi 

médiában.  

- Az adatkezelő reklám és egyéb 

promóciós anyagainak küldése  

- Versenyek szervezése (szervezés, 

értékelés, ellenőrzés és a díjak 

átadása) 

Általános személyes 

adatok  

Speciális személyes 

adatok 
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Megfigyelő rendszerek - Adatkezelő jogos érdeke az EU 

általános adatvédelmi rendelet 

6. Cikk (1)f-nek megfelelően  

Adatkezelő jogos érdekei - Vagyon, bizalmas információk és 

az adatkezelő jó hírnevének 

védelme 

- Az adatkezelő eszközeinek 

biztonságos tárolása 

- Kárenyhítési kötelezettség 

teljesítése 

- Jogi követelések érvényesítése 

káreset bekövetkezése esetén 

 

Általános személyes 

adatok  

Speciális személyes 

adatok 

Követelések adatbázisa - Adatkezelő jogos érdeke az EU 

általános adatvédelmi rendelet 

6. Cikk (1)f-nek megfelelően 

Adatkezelő jogos érdekei Követelések, nyilvántartása és 

behajtása 

Általános személyes 

adatok  

OHS oktatás harmadik 

fél számára (sofőrök és 

beszállítók) 

 

OHS ellenőrzések 

(alkohol és egyéb, 

függőséget okozó 

szerek) harmadik fél 

számára (sofőrök és 

beszállítók) 

- Megfelelés az adatkezelőre 

vonatkozó jogszabályoknak az 

EU általános adatvédelmi 

rendelet 6. Cikk (1)c-nek 

megfelelően  

- Adatkezelő jogos érdeke az EU 

általános adatvédelmi rendelet 

6. Cikk (1)f-nek megfelelően 

  

Adatkezelő jogos érdekei 

 

Kötelezettségek és egyéb 

speciális munkajogi, 

munkavédelmi, tűzvédelmi 

szabályok betartása, amely 

vonatkozik az adatkezelőre és 

az adat alanyára egyaránt  

- A munka-, tűz-, egészség-, és 

környezetvédelemhez 

kapcsolódó, jogszabályok 

szerinti belső vállalati szabályok 

és kockázatok megismertetése 

- Káresetek megelőzése, 

oktatások és kapcsolattartók 

nyilvántartása, szerződéses 

partnerek telephelyen belüli 

mozgása és regisztrációja egyéb 

információs és ellenőrző 

rendszerekben 

- Biztonság (életvédelem, 

egészségvédelem, 

vagyonvédelem) 

- Jogi követelések érvényesítése 

káreset szabályszegés vagy 

szerződésben megfogalmazott 

kötelezettség elmulasztása 

esetén, különösképpen a 

Általános személyes 

adatok  
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munka-, tűz-, és 

egészségvédelem tekintetében.  

Panasz bejelentés - Adatkezelő jogos érdeke az EU 

általános adatvédelmi rendelet 

6. Cikk (1)f-nek megfelelően 

 

Adatkezelő jogos érdekei Korrupciós ügyek, fegyelmi 

és/vagy egyéb belső szabályzatok 

megszegése  

Általános személyes 

adatok 

Covid kérdőív - Megfelelés az adatkezelőre 

vonatkozó jogszabályoknak az 

EU általános adatvédelmi 

rendelet 6. Cikk (1)c-nek 

megfelelően  

- Adatkezelő jogos érdeke az EU 

általános adatvédelmi rendelet 

6. Cikk (1)f-nek megfelelően 

 

A Munkajogi és munkavédelmi 

jogszabályoknak történő 

megfelelés  

 

Adatkezelő jogos érdekei 

- Adatbázis készítése a belépésre 

jogosultakról a COVID-19 vírus 

terjedésének megakadályozása 

érdekében. 

- Intézkedések a vírus 

terjedésének megakadályozása 

céljából 

- Általános alapelvek alkalmazása 

a munkahelyi egészség és 

biztonság és a kötelezettségek 

teljesítése érdekében.  

Általános és speciális 

személyes adatok 

 

     

 


