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TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 
 

Az alábbi tájékoztató az Európai Parlament és az Európai Tanács 2016. április 27-én elfogadott - 

természetes személyek személyes adatainak védelmére vonatkozó – irányelve (röviden GDPR) alapján 

készült. 

 

 

1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 

1.1 Adatkezelő elérhetőségei 

Az adatkezelő a Transplus (Hungary) Kft. 

Székhelye: 1138 Budapest Váci út 144-150  

Adószáma: 13826000-2-41 

Cégjegyzékszáma: 01-09-997401 

e-mail címe: hun-transplus-legal@danucem.com 

Telefonszáma +36 1 472 5000 

(továbbiakban, mint Tranplus)  

 

1.2 Személyes adatok tárolási ideje 

A személyes adatok tárolásának időtartama az adatkezelés függvényében eltérő lehet: 

Általánosságban a Transplus adattárolási időtartamai a következők:  

• A vonatkozó jogszabályban foglalt időtartam; 

• Szerződésekben foglalt időtartam (beleértve az előszerződéseket is) valamint a szerződésből 

eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének időtartama; 

• Amíg a Transplus jogos érdeke fennáll – ezen időszakon belül Transplus érvényesítheti jogait 

és követeléseit; 

• Beleegyező nyilatkozat alapján – arra az időszakra vonatkozóan, ami a nyilatkozatban szerepel 

vagy ameddig a nyilatkozat visszavonásra nem kerül; 

Transplus a fent megjelölt időszakokon túl is jogosult a személyes adatok kezelésére, ilyenek az alábbi 

esetek:  

• Transplus adatkezelési szabályzata hosszabb tárolási időtartamot irányoz elő;  

• Egyéb, vonatkozó jogszabályból következően.  

 

1.3 Személyes adatok címzettjei 

A Transplus az alábbi szervezeteknek biztosítja vagy teszi elérhetővé a hozzáférést a személyes 

adatokhoz: 

• Bíróságok, kormányzati/önkormányzati szervek, közintézmények, közügyi hatóságok, adó- és 

vámhivatal, pénzügyi hatóságok, közjegyzői irodák, végrehajtók; 

• Társadalombiztosítással foglalkozó szervek, nyugdíj- és egészségbiztosítással foglalkozó cégek, 

nyugdíjpénztárak; 

• Ellenőrző és felülvizsgáló szervek; 

• Bankok, biztosítók, posta; 

• Szakszervezetek és egyéb munkavállalói érdekképviseletek; 

• Adatkezelők, amelyek Transplus adatait kezelik és olyan szervezetek, amelyeknek Transplus az 

adatkezelője; 

• Transplus szerződéses partnerei (beszállítók, ügyfelek, szolgáltatók) meghatározott szerződések 

teljesítése érdekében (beleértve a jogok gyakorlását és a jogos érdekek védelmét, valamint a 

szerződés alapján származó követelések behajtását, elhárítását); 

• Egyéb személyek, szervezetek és intézmények, akiknek bevonása meghatározott szerződések 

teljesítése és/vagy jogszabályoknak való megfelelés miatt szükséges. 
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1.4 Adatforrások 

A Transplus az adatokat elsődlegesen az érintettől szerzi meg (közvetlenül vagy adatkezelőktől, akik az 

érintett nevében adatokat kezelnek a Transplus megbízásából). A Transplus bizonyos esetekben 

beszerezhet adatokat nyilvánosan elérhető forrásokból vagy harmadik fél nyilvántartásából. 

 

1.5 Automatikus döntéshozatal beleértve a profilalkotást 

 

A Transplus nem alkalmaz a személyes adatok automatizált feldolgozásán alapuló döntéshozatalt, 

beleértve a profilalkotást, kivéve, ha a HARMADIK FELEK SZÁMÁRA szóló tájékoztató erről eltérően nem 

rendelkezik. 

 

1.6 Személyes adatok továbbítása harmadik országba 

A személyes adatok kezelése során az ilyen adatokat általánosságban nem kerülnek továbbításra az 

Európai Unión kívüli harmadik országokba. Indokolt esetben (különös tekintettel a CRH Csoport többi 

tagjának történő megküldésre), ha személyes adatok az Európai Unió területén kívüli harmadik országba 

történő továbbítása szükséges, a Transplus csak az érintett hozzájárulásával továbbít személyes 

adatokat, vagy ha a GDPR vagy a törvény egyébként lehetővé teszi az ilyen továbbítást. 

 

1.7 Kötelező/önkéntes jellegű az adatkezelés 

Amennyiben a személyes adatok átadása törvényben előírt kötelezettség, akkor az érintettnek kötelező 

megadni az adatokat. Ha az adatok átadása szerződésbe foglalt kötelezettség, akkor az adat átadása 

önkéntes. Amennyiben az érintett visszautasítja az adatszolgáltatást, úgy Transplus is visszautasíthatja a 

szerződéses jogviszony létesítését vagy az érintett által kért teljesítést, illetve bármely egyéb intézkedést, 

tevékenységet vagy műveletet. 

 

1.8 Szabályváltoztatás 

Transplus jogosult megváltoztatni vagy kiegészíteni a GDPR tájékoztatóban ( HARMADIK FELEK 

SZÁMÁRA szóló tájékoztató) szereplő információkat, elsősorban  jogharmonizáció okán. Ilyen esetekben 

a változások a tájékoztató 3. pontjában leírt dokumentumban lesznek elérhetőek.  

 
 

2 Az érintett jogai az adatkezeléssel és felhasználással kapcsolatban 
 

2.1 Az érintett jogai 

 
2.1.1 Az adathoz való hozzáférés joga 

Az érintettnek a GDPR EU általános rendelet 15. cikkelye szerint jogában áll megerősítést kérni a 

Transplustól, hogy valóban tárolja-e az adatait. Amennyiben igen, az érintett jogosult a róla szóló 

adatokhoz való hozzáférésre. 

 

2.1.2 A helyesbítés joga 

Az érintettnek jogában áll Transplus-tól kérvényezni, hogy haladéktalanul korrigálják az általa megadott 

adatokat.  

 

2.1.3 A személyes adat törlésének joga 

Az érintettnek jogában áll haladéktalanul töröltetni a megadott adatait, amennyiben az indokolt a GDPR 

EU általános rendelet 17. cikkelyében felsorolt feltételek alapján (például: adat már nem szükséges annak 

a célnak az elérésében, amely az adatfeldolgozáskor felmerült; az érintett visszavonja az adatkezelésre 

adott hozzájárulását; nincs már jogi alapja az adatkezelésnek; az érintett él a tiltakozáshoz való jogával 
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az adatkezelés ellen, mert az adatot jogszerűtlenül kezelték; az adatot törvényi előírás miatt kell törölni; 

stb.)  

 

2.1.4 Az adatkezelés korlátozásának joga 

Az érintettnek jogában áll a GDPR EU általános rendelet 18. cikkelye által felsorolt feltételeknek 

megfelelően korlátozni a személyes adatainak kezelését. (Például az adat pontossága vitatható; az 

adatkezelési eljárás jogellenes; Transplusnak az adatfelvételkor fennálló célból már nincs szüksége a 

leadott adatra; stb.) 

 

2.1.5 A személyes adat átruházhatóságának joga 

Az érintettnek jogában áll a Transplus által kezelt adatait általánosan használt formában, olvasható 

módon lekérni. A lekért adatokat az érintett átruházhatja közvetlenül egyik adatkezelőről a másikra, 

amennyiben az adatkezelés beleegyezés alapján történt. Amennyiben technikailag lehetséges, az 

érintettnek jogában áll az adatok átruháztatására közvetlenül egyik adatkezelőtől a másikra.  

 

2.1.6 Tiltakozási jog a személyes adatok kezelése ellen 

Az érintettnek mindenkor joga van ahhoz, hogy tiltakozzon a személyes adatok Transplus által végzett 

kezelése ellen akár közérdekből végzett feladat ellátása, a rá ruházott közhatalom gyakorlása során vagy, 

ha az adatkezelés a Transplus vagy harmadik fél jogos érdeke alapján történik, ideértve az ezzel 

kapcsolatos profilalkotás elleni tiltakozást is. Az érintett ezen túlmenően tiltakozhat személyes adatainak 

közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az direkt 

marketinghez kapcsolódik. 

 

2.1.7 Az adatkezelésre adott beleegyező nyilatkozat visszavonása 

Amennyiben az adatkezelés beleegyezés alapján történik, az érintettnek jogában áll visszavonni a 

beleegyezését. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az érintett személyes adatainak a hozzájárulás 

visszavonása előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.   

 

2.2 Jogérvényesítés 

 
Amennyiben az érintett a fentebb felsorolt jogait érvényesíteni szeretné, az alábbi elérhetőségeken 

léphet kapcsolatba az adatkezelővel:  

E-mail: hun-transplus-legal@danucem.com 

• Személyesen: 1138 Budapest Váci út 144-150. 

 

2.2.1 Panasz benyújtása 

 

Az érintett panaszt nyújthat be az illetékes hatóságnak az adatkezelés felülvizsgálata tárgyában. 

Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu,) az illetékes 

hatóság. Cím:1055,Budapest, Falk Miksa utca 9-11, tel: +36 (1) 391 1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

 

3. A tájékoztatók elérhetősége 
 

A tájékoztatóban (HARMADIK FELEK SZÁMÁRA szóló tájékoztató) szereplő információk az alábbi 

helyeken érhetők el:  

 

• Honlapon: www.danucem.hu 

• Személyesen: 1138 Budapest Váci út 144-150.  
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