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TÁJÉKOZTATÓ 

 
személyes adatok kezeléséről 

 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és a Tanácsi (EU) rendelet 
(a továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a 4Sales Systems Kft., mint adatkezelő a vele 
szerződő partnerek képviselői, kapcsolattartói, valamint az érdekükben eljáró természetes 
személyek, továbbá az alvállalkozók képviselői, kapcsolattartói és az érdekükben eljáró 
természetes személyek, valamint a vele munkaviszonyt létesítő természetes személyek (a 
továbbiakban együtt: érintettek) részére a személyes adatok kezelésével összefüggésben az 
alábbi tájékoztatást adja. 
 
ADATKEZELŐ NEVE: 4Sales Systems Kft. 
ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22. 

E-mail: info@4sales.hu 
Telefon: +36 (20) 377 6090 

ADATVÉDELMI FELELŐS NEVE:  
ADATVÉDELMI FELELŐS ELÉRHETŐSÉGEI: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22. 

E-mail: adatvedelem@4sales.hu 
ADATKEZELÉS CÉLJA: 

a) szerződés megkötése, teljesítése 
b) kapcsolattartás 
c) számlakezelés 
d) szerződéses jogviszonyból eredő jogi igények érvényesítése 
e) közvetlen kapcsolatfelvétel lehetőségének megteremtése az Adatkezelő 

munkatársaival 
 
ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 
 

a) GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és az Infotv. 3. § 7. pontja és 5. § (1) 
bekezdésének b) pontja alapján az Érintett önkéntesen adott hozzájárulása 

b) GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés teljesítése 
c) GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja 

alapján jogi kötelezettség teljesítése. 
 
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 
 

Adatkezelő az Érintett személyes adatait az adatkezelés jogalapjának függvényében 
 
a) az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig 
b) a szerződés, illetve üzleti kapcsolat megszűnését követő 5 évig, valamint a 

szerződésből eredő jogi igények elévülési idejéig, 
c) az adatkezelést előíró jogszabályok által meghatározott ideig 
tárolja, illetve kezeli, ezt követően törlésükről gondoskodik. 
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A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA: 
 
Adatkezelő bíróság, ügyészség, valamint hatóság megkeresésére, jogi kötelezettség 
teljesítése érdekében átadhatja az Érintett személyes adatait. Harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére adattovábbítás nem történik. 
 
ADATFELDOLGOZÓ: 
 
Adatkezelő az adó- és számviteli kötelezettségeinek teljesítése érdekében könyvviteli 
szolgáltatás biztosítására adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatkezelő által megbízott 
adatfeldolgozó a szolgáltatás keretében – a vele fennálló szerződés tartamáig - kezeli az 
Adatkezelővel szerződésben álló partnerek képviselőinek, illetve kapcsolattartóinak 
személyes adatait. 
 

Az adatfeldolgozó adatai: 
 
Név/megnevezés:    Econorg Invest Kft. 
Képviselő:     Kosztyiné Dr. Horváth Gabriella 
Székhely:     7100 Szekszárd, Széchenyi u. 18-20. 
Cégjegyzékszám:    17-09-003724 
Adószám:     11875527-2-17 
E-mail cím:     econorg@tolna.net 

 
Adatkezelő a postai szolgáltatások igénybevétele során a postai szolgáltató, valamint a 
megbízott futárszolgálat tudomására hozza a kézbesítéshez szükséges személyes adatokat, 
nevezetesen a küldemény címzettjének nevét, címét, átvétel esetén aláírását. 

 
A postai szolgáltató, mint adatfeldolgozó adatai: 
 
Megnevezés:    Magyar Posta Zrt. 
Székhely:     1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Cégjegyzékszám:    01-10-042463 
Adószám:     10901232-2-44 
Honlap     www.posta.hu 

 
ÉRINTETTI JOGOK 

 
Adatkezelő mindenkor köteles segíteni az Érintetteket jogaik gyakorlásában. 

 
A) hozzáféréshez való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérelmére tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes 
adatainak kezelése az Adatkezelőnél vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozónál 
folyamatban van-e, és amennyiben igen, úgy a személyes adatokhoz és az 
adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. A személyes adatok 
másolatát az Érintett kérésére rendelkezésre kell bocsátani, a további másolatokért az 
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. 

http://www.posta.hu/
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B) helyesbítés joga 

Az Érintett kérheti pontatlan vagy helytelen személyes adatainak javítását (pl. 
fényképfelvétel készítésének időpontja, névelírás stb.), valamint a hiányos személyes 
adatok kiegészítését. 
 

C) hozzájárulás visszavonásának joga 
Az Érintett bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását írásban 
visszavonni. Ez esetben Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a személyes adatok 
törléséről, melyről az általa megadott elérhetőségen tájékoztatást küld az Érintettnek. 
 

D) törléshez („elfeledtetéshez”) való jog 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha 
 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 

vagy más módon kezelték;  
b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték, így különösen, ha az adatkezelés az 

alapelvekkel ellentétes, célja megszűnt vagy az adatok további kezelése már nem 
szükséges az adatkezelés céljainak megvalósulásához, jogszabályban 
meghatározott időtartama eltelt, jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének 
nincs más jogalapja; 

d) a személyes adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa vagy a bíróság 
elrendelte; 

e) az adatkezelés korlátozására meghatározott időtartam eltelt; 
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
 

E) adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 
alábbiak valamelyike teljesül: 
 
a)  az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét vagy helytállóságát, 

ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy 
az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b)  az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 
azok felhasználásának korlátozását; 

c) a D/c) pont szerint az adatok törlésének lenne helye, de 
 
- az Érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló 

információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése 
sértené az Érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek 
fennállásának időtartamára; 

- az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével 
végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így 
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különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése 
szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig; 

- nemzetközi adattovábbítás esetére előírt dokumentációs kötelezettség 
teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, a kezelt adatok törlését 
követő 10 évig. 
 

d)  az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 
de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; vagy 

e)  az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos 
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 
Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt az Adatkezelő az Érintett személyes 
adatait csak tárolja, azokon adatkezelési műveleteket nem végez, kivéve, ha ehhez az 
Érintett hozzájárult vagy az jogi igények érvényesítéséhez, illetve fontos közérdekből 
szükséges. 
 

F) adathordozhatósághoz való jog 
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére 
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. 
Az Érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.  
 

G) jogorvoslathoz való jog 
 
a) hatósági jogorvoslathoz való jog 

 
 Az Érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a 

továbbiakban: Hatóság) vizsgálatát kezdeményezni, ha az Adatkezelő az Érintett 
jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló 
kérelmét elutasítja. 

 
 A Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatása kezdeményezhető, ha az 

Érintett megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, 
illetve az általa megbízott adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére 
vonatkozó, jogszabályokban meghatározott előírásokat.  

 A Hatóság elérhetőségei: 
 

 Cím:   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
 Postacím:   1530 Budapest, Pf. 50. 
 Telefon:   + 36-1/391-1400 
 Telefax:   + 36-1/391-1410 
 E-mail cím:  ugyfelszolgalat@naih.hu 
 Honlap URL-je:  http://www.naih.hu 
 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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b) bírósági jogorvoslathoz való jog 
 
Az Érintett jogosult bírósághoz fordulni: 
 

- a Hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben; 
- ha a Hatóság nem foglalkozik a kérelmével, vagy három hónapon belül nem 

tájékoztatja az Érintettet a benyújtott kérelmével kapcsolatos eljárási 
fejleményekről vagy annak eredményéről; 

- ha megítélése szerint az Adatkezelő vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó 
személyes adatait jogszabályokban meghatározott előírások megsértésével 
kezeli. 

  
 A bíróságok hatáskörét és illetékességét a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 

CXXX. törvény rendelkezései állapítják meg. A pert az Érintett - választása szerint – 
a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 
megindíthatja. 


