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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

AJÁNLATKÉRŐKNEK ÉS ÜGYFELEKNEK 

 
 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a 
továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. cikke alapján a jelen tájékoztató útján hozzuk az érintett tudomására, hogy 
jelen tájékoztatóban részletezett adatkezelések a GDPR 6. cikk (1) b) c) és f) pontján alapulnak. Ennek 
megfelelően az adatkezelések részben jogi kötelezettségek teljesítéséhez (számlázás, számviteli kötelezettségek 
jogszabály alapján), részben az érintettel kötött szerződés, vagy szerződéskötést megelőző lépések 
teljesítéséhez (kontakt-adatok és gépjárműre vonatkozó adatok), részben pedig az adatkezelő vagy más 
harmadik felek jogszerű érdekének az érvényesítéséhez (kontakt-adatok és gépjárműre vonatkozó adatok, 
amennyiben az ajánlatkérő, illetve az ügyfél nem természetes személy) szükségesek akként, hogy a jogszerűen 
felvett adatok kezeléséhez az érintetteknek hozzájárulniuk nem kell, tájékoztatásuk azonban nélkülözhetetlen – 
ezért a Szervizautó-Buda Kft / Aufek Kft. közzéteszi az alábbi adatkezelési tájékoztatót.  
 

Kezelt adatok köre 

 

Adatkezelés célja Adatkezelés 

jogalapja 
 
az üzembentartó vagy a tulajdonos (illetve 
ezek képviseletében eljáró természtes 
személy) neve, lakcíme, telefonszáma, 
email-címe, az üzembentartó vagy a 
tulajdonos gépjárművének adatai (rendszám, 
alvázszám, motorszám, hengerűrtartalom, 
teljesítmény, szín, összsúly, hajtóanyag, 
műszaki érvényesség, továbbá műszaki 
vizsga vagy biztosító felé történő 
ügyintézéshez kapcsolódóan 
meghatalmazotti minőségben: vezető 
forgalmi engedélyének száma) 

 
gépjármű javítására, 
karbantartására irányuló 
szerződés teljesítése, 
alkatrész-rendeléshez 
szükséges adatok, továbbá 
amennyiben a megbízás erre is 
kiterjed, úgy az Adatkezelő 
külön meghatalmazás alapján 
eljár a biztosító felé történő 
ügyintézés, illetve a gépjármű 
műszaki vizsgájának 
megszervezése és lebonyolítása 
érdekében 

 
GDPR 6. cikk (1) c)  
 
jogszabályi 
kötelezettség 
teljesítése 
 
GDPR 6. cikk (1) b) 
 
érintettel kötött 
szerződés 
teljesítése 
 

 
Az Adatkezelő: a Szervizautó-Buda Korlátolt Felelősségű Társaság / Aufek Vállalkozási és Kereskedelmi  
Korlátolt Felelősségű Társaság (1034 Budapest, Dévai Bíró Mátyás tér 27., Cg.01-09-945864 / Cg. 01-09-
068303, képviseli: Kovács Ferenc ügyvezető). Tájékoztatjuk az érintettet, hogy az adatkezelő 
adatfeldolgozókat nem vesz igénybe.  
 
Az adatkezelés időtartama: Amennyiben az Adatkezelő az adatokat ajánlattétel céljából veszi fel az 
ajánlatkérőtől, és az ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartama alatt a kért szolgáltatást nem rendeli meg, úgy 
az ajánlati kötöttség lejártától, vagy a nemleges választól számított 3 munkanapon belül a kezelt adatokat 
törölni kell. Amennyiben az érintett az Adatkezelő ügyfele, vagyis az érintett és az Adatkezelő között 
szerződés jött létre, úgy az Adatkezelő az adatokat a szerződés teljesítésétől számított 5 évig megőrzi, továbbá 
a számlázáshoz szükséges adatokat ezen túl is, mindaddig, amíg a számlamegőrzésre az irányadó jogszabályok 
Adatkezelőt kötelezik.  
 
Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes 
adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok 
megváltoztatásának, megsemmisítésének, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának és törlésének 
védelmében, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása ellen, valamint az alkalmazott 
technika megváltozásából fakadó hozzáférés érdekében. 
 
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat 
harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az 
esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az 
adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy 
valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.  
 
Az érintett a GDPR 13. cikke alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a 15. cikk alapján joga 
van ahhoz, hogy a személyes adatokhoz és azokkal kapcsolatos, a hivatkozott cikkben felsorolt információkhoz 
hozzáférést kapjon, a 16. cikk alapján kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a 17. cikk alapján 
törlését, vagy a 18. cikk szerint az adatok kezelésének a korlátozását, továbbá a 21. cikkben foglaltak szerint 
tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint a 20. cikkben megjelölt esetekben megilleti az 
adathordozhatósághoz való jog. Ezek a jogok nem abszolút jellegűek, így a kérése teljesítésére kizárólag a 
felsorolt jogszabályhelyekben meghatározott feltételek esetén van mód. Az érintettnek a jogai gyakorlására 
irányuló igényét e-mailben az info@szervizautobuda.hu címre kell eljuttatnia, amire 1 hónapon belül választ 
kap az adatkezelőtől. 
 
Az Infotv. 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, 
valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban 
jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe 
tartozik. A per – az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
törvényszék előtt is megindítható. 
 
A jelen adatkezelési tájékoztató hatályba lépésének dátuma: 2018. május 02. 

http://www.szervizautobuda.hu/

