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A  DOMETAL  PRÉSTECHNIKAI  KFT.  (9970  Szentgotthárd,  Füzesi  u.  13),  mint
Adatkezelő (továbbiakban DOMETAL Kft. vagy Társaság) a természetes személyek, mint
Érintettek valamennyi adatkezelése során az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata
alapján jár el.

Az  Adatkezelési  Szabályzat  célja,  hogy  meghatározza  az  Adatkezelő  által  kezelt
személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és
adatkezelés alkotmányos elveinek,  az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.
Továbbá célja a szabályzatnak a beszállítókkal, vevőkkel, ügyfelekkel fennálló kapcsolatok
figyelemmel  kísérése,  olyan  adatok  felhasználásának,  gyűjtésének,  tárolási  módjának
definiálása, amelyek az üzleti, illetve munkavállalói relációk vonatkozásában szokásosnak
tekinthetők.

Adatkezelő: 

Cég név: DOMETAL PRÉSTECHNIKAI KFT.
Székhely: 9970 Szentgotthárd Füzesi u. 13.

Adószám: 12816194-2-18

Cégjegyzék szám: 18-09-105012

E-mail: info@dometal.hu

Az adatkezelés jogalapja

Személyes adatokat a DOMETAL Kft. kizárólag az alábbi esetekben kezel:

• Ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez
• Ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett

az egyik  fél,  vagy az a  szerződés megkötését  megelőzően az érintett  kérésére
történő lépések megtételéhez szükséges

• Ha  az  adatkezelés  a  Társaságra  vonatkozó  jogi  kötelezettség  teljesítéséhez
szükséges

• Ha az adatkezelés közérdekű jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges

• Ha az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges

• Ha  az  adatkezelés  a  Társaság  vagy  egy  harmadik  fél  jogos  érdekeinek
érvényesítéséhez  szükséges,  kivéve,  ha  ezen  érdekekkel  szemben elsőbbséget
élveznek az érintett  olyan érdekei  vagy alapvető jogai  és szabadságai,  amelyek
személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Az  adatkezelés  jogalapja  a  munkavállaló  természetes  személyek  esetén,  a  személy
önkéntes  hozzájárulása.  Hozzájárulást  az  eddigiekben  megjelölt  adatok  kezelése
tekintetében a Társaság adatvédelmi szabályozásának előzetes megismerését követően-
önkéntesen adja meg.

Ügyfelek, partnerek, vevők, beszállítók esetében az adatkezelés a DOMETAL Kft. azon
jogos érdekén is alapul, hogy elősegítse az érintettek és a társaság közötti folyamatos
kapcsolattartást,  és  az  egyéb  jogszabályi  kötelezettségeknek  való  megfelelést,
szerződések teljesítését. Egyes esetekben hozzájárulást kérhetünk az adatkezeléshez ( a
GDPR 6. cikk (1.) bekezdés (a) pontja alapján), vagy adózási, számviteli  okokból vagy
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hatósági,  vagy  bírósági  megkeresés  alapján  lehet  kötelező  az  érintettek  adatainak
kezelése ( a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c ) és (e) pontja alapján). 

Adatok megőrzési ideje

A személyes adatokat az adatkezelő a korlátozott tárolhatóság alapelvének megfelelően
nem őrzi meg hosszabb ideig, mint ami azoknak a céloknak a teljesítéséhez szükséges,
amelyek  érdekében  a  személyes  adatokat  gyűjtötte,  kivéve,  ha  az  alkalmazandó
jogszabályok értelmében azokat hosszabb ideig köteles megőrizni.

Érintettek jogai

A mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglaltak alapján az Érintettnek joga
van az adatai hozzáféréshez, helyesbítés kéréshez, felkérés az adatok törlésére, adatai
kezelésének korlátozásához, adatkezeléshez való tiltakozáshoz, általánosan használt és
géppel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatóság).
Az érintettnek joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. Kérjük panasz esetén előbb
velünk az Adatkezelővel lépjen kapcsolatba.

Személyes adatok címzettjei

A  személyes  adatokhoz  való  hozzáférése  a  DOMETAL  Kft.-n  belül  csak  azoknak  a
munkavállalóknak van, akiknek ez feladataik elvégzéshez szükséges. 

Továbbá  harmadik  személyek  is  hozzáférhetnek  az  adatokhoz,  hogy  speciális
szolgáltatást  nyújtsanak,  például  megbízunk  jogi  tanácsadókat  és  könyvvizsgálókat.  A
harmadik  személyek szolgáltatás nyújtása a  Társaság ellenőrzése és utasítása szerint
történik.
Minden  adatot  szigorúan  bizalmasan  kezelünk  és  a  vonatkozó  helyi  jogszabályi
előírásokban meghatározott ideig tároljuk azokat. 

Alkalmazandó jogszabályok

• a természetes személyeknek a  személyes  adatok kezelése tekintetében történő
védelméről  és az  ilyen  adatok  szabad áramlásáról  szóló  Európai  Parlament  és
Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR)

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotörvény)

• a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
• polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.)

Amennyiben  bármilyen  kérése,  kérdése  merül  fel,  illetve  a  részletes  Adatvédelmi  és
Adatkezelési  Szabályzatot  szeretné  megtekinteni  kérjük  lépjen  kapcsolatba  velünk  a
következő e-mail címen: info@dometal.hu

Szentgotthárd, 2018.06.29.
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