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1. Bevezetés 

Jelen tájékoztató célja, hogy a Hansa-Kontakt Kft-vel, a Hansa-Kontakt Invest Kft-

vel, valamint a Partner Log Kereskedelmi Kft-vel (továbbiakban Adatkezelőkkel) 

kapcsolatban álló magánszemélyek részére megfelelő tájékoztatással szolgáljon személyes 

adataik kezelésével kapcsolatban. 

Adatkezelők magukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen jogi közlemény tartalmát és 

kinyilvánítják, hogy adatkezelési tevékenységeiket a megfelelő belső szabályozások, 

technikai és szervezési intézkedések meghozatalával úgy végzik, hogy minden adatkezelési 

tevékenységük megfelel és összhangban van a jelen tájékoztatóban megfogalmazott 

elvekkel és a hatályos jogszabályokkal, különösen az alábbiakkal: 

 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.); 

 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.); 

 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 

 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 

 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.); 

 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 

egyes korlátairól (Grt.); 

 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról (Infotv.); 

 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (újPtk.);  

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről  
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2. Fogalomtár 

érintett: 

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy 

- közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy 

személyes adat: 

az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint 

egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 

jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés 

adatkezelő: 

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, 

az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja 

adatfeldolgozó: 

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján az adatok feldolgozását végzi 

adatkezelés: 

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 

adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

készítése 

közös adatkezelők, közös adatkezelés: 

ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, 

azok közös adatkezelőnek minősülnek. A közös adatkezelők átlátható módon, a közöttük 

létrejött megállapodásban határozzák meg a hatályos rendeletek szerint ide vonatkozó 

kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségük megoszlását 

nyilvántartási rendszer: 

a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy 

földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján 

hozzáférhető 

hozzájárulás: 

az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó 

személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez  
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3. Az Adatkezelők meghatározása 

3.1. Jelen tájékoztató szempontjából Adatkezelők: 

 

Név: HANSA-KONTAKT Kft. 

Székhely: 6728 Szeged, Back Bernát utca 6. 

Adószám: 11099286-2-06 

Cégjegyzékszám: 06-09-014650 

web:  www.hansa-kontakt.hu 

  www.prima5.hu 

  www.szegednova.hu 

------------------------------------------------------- 

Név: Hansa-Kontakt Inv. Kft. 

Székhely: 6728 Szeged, Back Bernát utca 6. 

Adószám: 14061060-2-06 

Cégjegyzékszám: 06-09-011643 

web:  www.szegedinagybani.hu 

------------------------------------------------------- 

Név: Partner Log Kereskedelmi Kft. 

Székhely: 2351 Alsónémedi, 2402/1 hrsz 

Adószám: 25358805-2-44 

Cégjegyzékszám: 13-09-176883 

 

Adatkezelők fent leírt vállalkozások megfelelő jogosultsággal rendelkező Munkatársai, 

akik az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban lévő természetes 

személyek. Tevékenységükkel kapcsolatban az Adatkezelők teljes felelősséget vállalnak 

az Érintettek irányába. 

Fent megnevezett Adatkezelők közös céljaik elérése érdekében közös eszközökkel, 

közös informatikai infrastruktúra kiépítésével valósítják meg vállalatirányítási, 

nyilvántartási rendszerüket, így közös adatkezelőnek minősülnek. Továbbiakban – eltérő 

jelzés hiányában - az Adatkezelő(k) kifejezésen érteni kell az összes Adatkezelőt és azok 

Munkavállalóit is. 

  

http://www.hansa-kontakt.hu/
http://www.prima5.hu/
http://www.szegednova.hu/
http://www.szegedinagybani.hu/
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3.2.  Adatfeldolgozói kapcsolatok ismertetése 

Adatkezelési- és egyéb tevékenységeinek biztonságos és szakszerű informatikai 

támogatása érdekében az Adatkezelő külső IT szolgáltatókkal (Adatfeldolgozóval) áll 

szerződéses kapcsolatban. Adatfeldolgozói szerződés keretében kerültek rögzítésre 

többek között a személyes adatokra vonatkozó adattovábbítási, adatkezelési eljárások, 

illetve pontosan meghatározva a továbbításra kerülő személyes adatok köre. 

 

Adatfeldolgozók adatai: 

Név: Digicube Kft. 

Székhely: 6729 Szeged, Pancsovai utca 69. 

Adószám: 14315761-2-06 

Cégjegyzékszám: 06-09-012485 
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4. Személyes adatokat érintő adatkezelési tevékenységek 

4.1. Kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetése 

Adatkezelő telephelyein, kereskedelmi egységeiben jogos érdekből, vagyonvédelem 

céljából kamerás megfigyelést végez, melyről az Érintettek a kihelyezett figyelmeztető 

táblák útján megfelelő tájékoztatást kapnak.  Érintettek a területre történő behajtás, 

üzlethelyiségbe való belépés során ráutaló magatartásukkal hozzájárulásukat adják a 

kamerás felvétel készítéséhez. 

Az adatkezelési tevékenység során – kamerától függően - időbélyeggel ellátott 

arcképmásolat, illetve gépjármű forgalmi rendszám kerül rögzítésre, melynek 

megőrzési ideje a jogszabályban meghatározott három (3) munkanap. 

4.2. Promóciók, rendezvények résztvevőinek adatkezelése 

Adatkezelő saját szervezésű rendezvényein, promóciós eseményein (1991. évi 

XXXIV. törvény 23.§) résztvevő magánszemélyek hozzájárulása alapján kezelheti az 

Érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online 

azonosítóját. 16. életévét be nem töltött résztvevő esetén szülői hozzájárulás szükséges 

az adatkezeléshez. Az adatkezelés elengedhetetlen az Adatkezelő jogi 

kötelezettségének teljesítéséhez a nyereménysorsolások kapcsán. 

A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, 

értesítése, a nyeremény megküldése. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig. 

4.3. Álláspályázatok, önéletrajzi adatok kezelése 

Adatkezelők által meghirdetett, aktuális állásajánlatok listája megtalálható az alábbi 

weboldalakon: 

www.prima5.hu/index.php/prima/allasajanlatok 

www.szegednova.hu/index.php/prima/allasajanlatok 

www.szegedinagybani.hu/allasajanlatok 

Az álláspályázatra jelentkezők személyes adatainak jogszerű kezelése érdekében az 

Érintettek hozzájárulása előfeltétele az önéletrajz Adatkezelő adatbázisába történő 

feltöltésnek. 

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által közzé tett, szabad pozícióra történő 

jelentkezők (Érintettek) adatainak kiértékelése a felvételi eljárás részeként. 

Az adatkezelés időtartama az Érintett által megpályázott pozíció betöltéséig tart, ezt 

követően az adatai törlésre kerülnek az adatkezelési cél megszűnésével, azonban az 

Érintettek az önéletrajz feltöltésekor külön nyilatkozhatnak arról, hogy az Adatkezelő 

az általa megpályázott pozíció bárki általi betöltését követően is, az Érintett másként 

történő rendelkezéséig (lásd 5. bekezdés) tárolja azt nyilvántartási rendszerében. 

 

4.4. Hírlevélre történő feliratkozás bármely felületről 

http://www.prima5.hu/index.php/prima/allasajanlatok
http://www.szegednova.hu/index.php/prima/allasajanlatok
http://www.szegedinagybani.hu/allasajanlatok
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Érintettek az Adatkezelők által üzemeltetett, 3.1. pontban leírt weboldalak 

bármelyikén feliratkozhatnak az Adatkezelők által időszakosan küldött elektronikus 

hírlevelekre, tájékoztató levelekre. 

A hírlevélre történő feliratkozás nem tartozik az Adatkezelők közös adatkezelési 

tevékenységei közé, azaz például a www.prima5.hu weboldalon való hírlevél 

feliratkozás nem jelenti az egyéb, fent leírt weboldalakról elérhető hírlevelekre történő 

feliratkozást, Adatkezelők a hírlevélre való feliratkozások forrásadatait külön 

nyilvántartásban vezetik. 

Adatkezelők a 4.2. és a 4.3. pontban leírt események, tevékenységek során is 

lehetőséget biztosítanak minden Érintettnek a hírlevelekre történő feliratkozásra 

Természetesen ehhez külön hozzájárulás szükséges, a hírlevélre való feliratkozás nem 

feltétele és nem következménye egyetlen más adatkezelési céllal adott hozzájárulásnak 

sem! 

Az adatkezelés célja gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az 

érdeklődők részére az Adatkezelő által üzemeltetett kereskedelmi egységekben 

aktuálisan elérhető akciókról, kedvezményekről, közérdekű információkról. 

Az adatkezelés és a hírlevélküldés időtartama az Érintett hozzájárulásának 

visszavonásáig érvényes. Hírlevélről való leiratkozásra minden levélben lehetősége 

van az Érintettnek. 

A kezelt adatok köre (Adatkezelőnként eltér): név, e-mail cím, cím, telefonszám 

 

4.5. Cookie (süti) kezelés 

A 2.1. pontban ismertetett weboldalak látogatása során a szolgáltató a testre szabott 

kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén – önkéntes hozzájárulását követően 

- kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és azt a későbbi látogatás során olvassa 

vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő 

szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a 

korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.  

A Cookie-k célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, kényelmi funkciókat 

lássanak el, mint például felismerik, ha a látogató már megadott egy felhasználónevet 

és jelszót, s amikor bejelentkezett az oldalra, azt nem kell megismételnie a további 

böngészés során. 

  

http://www.prima5.hu/
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5. Az Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

Az Érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei a 2011. évi CXII. törvény és az EU 

2016/679 rendelete alapján az alábbiakban kerültek meghatározásra az Érintettek 

tájékoztatása céljából.  

5.1. Az Érintett hozzáférési joga 

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az 

általa esetlegesen megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok 

forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó 

nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi 

incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá 

adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 

azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére 

írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó 

évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem 

nyújtott be. Egyéb esetekben az Üzemeltető költségtérítést állapít meg. 

5.2. Helyesbítés jog 

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait helyesbíti, ha az a valóságnak nem 

felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. Az érintett 

jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, azonban ehhez 

külön hozzájárulás szükséges, hiszen új információk jutnak az Adatkezelő birtokába. 

5.3. Törléshez, elfeledtetéshez való jog 

Adatkezelő a személyes adatot törli, ha adatkezelése jogellenessé válik, betöltik 

például az általa megpályázott pozíciót és nem adta hozzájárulását önéletrajza további 

tárolásához. Adatkezelő törli a személyes adatot, ha az érintett kéri, a kezelt adat 

hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a 

törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának 

törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóság elrendelte. 
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5.4. Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő 

vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, 

ha az adatkezelést törvény rendelte el; 

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

 

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatos további kérdés, észrevétel merül fel, 

forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz, aki igyekszik mihamarabb válaszolni 

kérdésére: 

Tóth Tamás – adatvédelmi tisztviselő 

ttoth@hansakontakt.hu 

 

Adatvédelmi hatósági eljárást az alábbi hatóságnál kezdeményezhet: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

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

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 06.1.391.1400 

Fax: 06.1.391.1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: www.naih.hu 

 

  

mailto:ttoth@hansakontakt.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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6. Záró rendelkezések 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvétele során adunk teljeskörű 

tájékoztatást az Érintettek számára. 

Adatkezelő az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, belső ügyviteli 

szabályozással való összehangolás érdekében fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató 

megváltoztatására, azzal a kitétellel, hogy az Érintetteket kellő időben tájékoztatja a 

változásokról. A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi címen: 

 www.hansa-kontakt.hu/adatvedelem 

www.szegedinagybani.hu/adatvedelem 

Amennyiben olyan további kérdés merül fel az adatkezelési tevékenységek kapcsán, 

mely tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk mielőbb 

igyekszik megválaszolni kérdését. 

Társaságunk elkötelezett Partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten 

fontosnak tartja ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását. 

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, 

technikai intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

http://www.hansa-kontakt.hu/adatvedelem
http://www.szegedinagybani.hu/adatvedelem

