Adatkezelési tájékoztató
ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft. adatkezelési tájékoztatója a
https://eltex.hu weboldalra vonatkozóan
Hatályos: 2019.05.31

1. Bevezetés
Az ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Weszprémi utca 2. A. ép.
2., cégjegyzékszám: 09-09-002333, adószám: 11148177-2-09, a továbbiakban ÉLTEX Kft.) jelen
adatkezelési tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítja a Az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a
továbbiakban: Info tv.) foglaltak felhatalmazás alapján, az Európai Parlament és a Tanács 2016.
április 27-i (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 (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendeletében (a
továbbiakban: GDPR) meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.
Az ÉLTEX Kft. elkötelezett a vele kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak
védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben
tartását. Az ÉLTEX Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és tőle telhetően megtesz
minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Jelen tájékoztató az ÉLTEX Kft. https://eltex.hu weboldalával kapcsolatban felmerülő
adatkezelési gyakorlatát mutatja be.

2. Az adatkezelő megnevezése
Név: ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Weszprémi utca 2. A. ép. 2.
E-mail: iroda@eltex.hu
Adószám: 11148177-2-09
Cégjegyzék: 09-09-002333
Honlapjainak címe: https://www.eltex.hu
Az
adatkezeléssel
kapcsolatos
irányelvek
folyamatosan
elérhetők
a
https://eltex.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen.
A Tájékoztatót az ÉLTEX Kft. folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja a jogszabályi környezet
változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelően.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az
adatkezelésbe, amelyről jelent Tájékoztatóban foglaltak módosításával tájékoztatja
Felhasználókat.

3. A kezelt személyes adatok köre
Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a weboldalon. Adatkezelő a neki
megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag a Felhasználó felel.
Weboldalon történő adatok megadására kizárólag a 16. életévüket betöltött személyek
jogosultak.
Adatkezelő kijelenti, hogy semmilyen célból és módon nem gyűjt különleges adatokat
(például: faji eredet, nemzeti és etnikai kisebbséghez való tartozás, politikai vélemény vagy
pártállás, vallásos vagy más világnézeti meggyőződés, érdek-képviseleti szervezeti tagság,
egészségi állapot, kóros szenvedély, szexuális élet, büntetett előélet).
A https://eltex.hu honlappal kapcsolatban a következőkben ismertetett adatokat gyűjtjük.

3.1.

Honlap látogatása

Az adatkezelés célja: a weboldalt látogató érdeklődésének figyelemmel kísérése.
Az ÉLTEX Kft. a https://eltex.hu honlapján a nyilvánosság részére közzétett információk
megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.
A Társaság sütiket használ a látogatók preferenciáinak elemzésére, hogy a weboldal
felhasználóbarát jellegét biztosítani tudja (pl. a weboldal és aloldalak látogatóinak száma, a
látogatás időtartama, a lapok megtekintésének sorrendje, az eléréshez használt keresőszavak,
a böngésző típusa, a számítógép földrajzi helye.)
A weboldal látogatóiról a Társaság személyes adatokat nem gyűjt. A weboldalon használt sütik
csak a látogató számítógépének anonim IP címét rögzítik, semmi olyan személyes adatot nem
gyűjt, amely alapján egy személy azonosítható lenne. A társaság ezzel a tevékenységgel
összefüggésben a látogató anonimizált IP címén kívül nem kezel személyes adatot.

3.2.

Hírlevél

Az adatkezelés célja:
az érdeklődő feliratkozhat hírlevelekre, tájékoztató anyagokra, melyekben rendszeres
tájékoztatást kap szakmai hírekről, az ÉLTEX Kft. eseményeiről, tevékenységéről.
Az adatkezelés jogalapja:
az érintett hozzájárulása, melyet minden emailben elhelyezett leiratkozási linkre kattintva
bármikor visszamondhat.
A kezelt adatok köre:
e-mail cím, dátum és időpont.
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Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy:
az ÉLTEX Kft. iroda@eltex.hu
Az adatkezelés időtartama:
határozatlan, az érdeklődő leiratkozásáig.
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
– a hírlevél alján található leiratkozási linkre kattintva,
– postai úton a 4028 Debrecen, Weszprémi utca 2. A. ép. 2. címen.

3.3.

Aktuális munkalehetőségre történő jelentkezés

Az adatkezelés célja:
egyrészt egy aktuális álláshirdetésre jelentkező, érdeklődő álláskeresők adatbázisának
kialakítása a további kapcsolatfelvételhez szükséges adatok megadásával, az érintettel
időpont egyeztetés és a kiválasztási eljárás lefolytatása érdekében,
másrészt az érintett végzettségének és érdeklődési körének leginkább megfelelő
álláslehetőségekről való értesítése.
A kezelt adatok köre:
név (kötelező), e-mail cím (kötelező), tárgy, üzenet.
Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy:
az ÉLTEX Kt. állásközvetítéssel foglalkozó munkatársa.
Az adatkezelés időtartama:
- sikeres pályázat esetén a munkajogviszony időtartama,
- a kiválasztást követően a sikertelen pályázók adatai törlésre kerülnek,
- az álláskereső leiratkozásáig
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
– e-mail útján az iroda@eltex.hu címen,
– postai úton a 4028 Debrecen, Weszprémi utca 2. A. ép. 2. címen.

3.4.

Üzenetküldés

Az adatkezelés célja:
a cég tevékenységével kapcsolatos érdeklődés esetén ingyenes és kötelezettségmentes
visszahívás kérhető.
A kezelt adatok köre:
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név, e-mail cím, vagy telefonszám cég neve.
Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy:
az ÉLTEX Kt. iroda@eltex.hu munkatársa.
Az adatkezelés időtartama:
határozatlan, az érdeklődő leiratkozásáig.
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
– e-mail útján az iroda@eltex.hu címen,
– postai úton a 4028 Debrecen, Weszprémi utca 2. A. ép. 2. címen.

3.5.

Felmérés egyeztetése

3.5.1. Visszahívás kérése
Az adatkezelés célja:
a cég tevékenységével kapcsolatos érdeklődés esetén ingyenes és kötelezettségmentes
visszahívás kérhető.
A kezelt adatok köre:
név, e-mail cím, vagy telefonszám cég neve.
Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy:
az ÉLTEX Kt. iroda@eltex.hu munkatársa.
Az adatkezelés időtartama:
határozatlan, az érdeklődő leiratkozásáig.
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
– e-mail útján az iroda@eltex.hu címen,
– postai úton a 4028 Debrecen, Weszprémi utca 2. A. ép. 2. címen.

3.5.2. Konzultáció kérése
Az adatkezelés célja:
Igény esetén ingyenes és kötelezettségmentes konzultációkérés kérhető.
A kezelt adatok köre:
cég/szervezet neve, cím, kapcsolattartó adatai (neve, email-címe, telefonszáma). A
keletkező hulladék helyszíne, típusa, gyűjtés jelenlegi formája.
Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy:
az ÉLTEX Kt. iroda@eltex.hu munkatársa.
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Az adatkezelés időtartama:
határozatlan, az érdeklődő leiratkozásáig.
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
– e-mail útján az iroda@eltex.hu címen,
– postai úton a 4028 Debrecen, Weszprémi utca 2. A. ép. 2. címen.

3.5.3. Híreink/Fotók
Az adatkezelés célja:
Az ÉLTEX Kft. által szervezett programok népszerűsítése, dokumentálása.
A kezelt adatok köre:
A programon résztvevő fényképe.
Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy:
az ÉLTEX Kt. iroda@eltex.hu munkatársa.
Az adatkezelés időtartama:
határozatlan, az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
A fénykép törlését az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
– e-mail útján az iroda@eltex.hu címen,
– postai úton a 4028 Debrecen, Weszprémi utca 2. A. ép. 2. címen.

4. Bizalmas adatkezelés
Az ÉLTEX Kft. marketing célokra sosem értékesíti, vagy adja kölcsön a birtokában lévő
személyes adatokat harmadik félnek.
A bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett
megkereshetik az adatkezelőt. Az ÉLTEX Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a
pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben
ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. Adatfeldolgozók megnevezése:
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5.1.

Az ÉLTEX Kft. honlapját üzemeltető cég adatai:

Név: Éltex Kft.
Cím: 4028 Debrecen, Weszprémi u. 2/a/2
Email: eltex@eltex.hu
Cégjegyzékszám: 09-09-002333
Weboldal: eltex.hu
Kapcsolattartó: Sinclair Márta

5.2.

Az ÉLTEX Kft. honlapján keresztül beérkező álláskeresők adatai:

A meghirdetett állásra jelentkező adatainak tárolása az email rendszerben kerül rögzítésre.

6. Az adatok megismerésére jogosultak köre
A személyes adatokat az ÉLTEX Kft. foglalkoztatott munkavállalói ismerhetik meg a
tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben, és kötelesek a megismert személyes
adatokat hivatali titokként megőrizni. Személyes adatról papíralapú vagy elektronikus másolat
csak abban az esetben készíthető, ha azt az adatkezelés folyamata szükségessé teszi vagy
jogszabály előírja.
Ha az ÉLTEX Kft. valamely munkatársa jelen tájékoztatót megszegi, a cég és a közte lévő
jogviszony jellegétől függően a közszolgálati jogviszony ellátására vonatkozó általános vagy
speciális jogszabály közszolgálati jogviszonyból származó kötelezettségének megszegésével
okozott kárra vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) károkozásért
való felelősségre vonatkozó szabályok szerint felel.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása
Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog
Az ügyfél jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban tájékoztatás és információ kérésre. Az
Adatkezelő az adatkezelésre vonatkozó információhoz jogosult az ügyfél számára hozzáférést
biztosítani az alábbiak szerint:
- milyen célból kezeli személyes adatait;
- milyen személyes adatot kezel;
- kinek kerül vagy került továbbításra az adat;
- meddig kezeli az adatokat.
A kérelem benyújtását és érkeztetését követően a feladatkörében érintett szervezeti egység
megvizsgálja, hogy:
a) az arra jogosult nyújtotta-e be a kérelmet,
b) a kérelem melyik érintetti jog gyakorlására vonatkozik,
c) a kérelemben foglaltak teljesítésére vonatkozó intézkedés megtételére a cég jogszabály
szerint kötelezett-e.
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A kérelem vizsgálatát követően a feladatkörében érintett szervezeti egység legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül - a kérelem összetettségére, illetve a
benyújtott kérelmek számára tekintettel a határidő egy alkalommal 60 nappal
meghosszabbítható - visszajelzést ad az érintettnek
a) a határidő meghosszabbításáról, annak okairól,
b) intézkedés megtételéről vagy elmaradásáról,
c) az intézkedés elmaradása esetén annak okairól,
dJ jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatásról.
A tájékoztatás megtagadható, ha
a) az érintett már rendelkezik a kért információval;
b) a kért tájékoztatás lehetetlen, aránytalanul nagy erőfeszítést igényel vagy a
rendelkezésre bocsátás ténye lehetetlenné tenné vagy veszélyeztetné az adatkezelés
céljának elérését;
c) olyan jogszabályi előírás esetén, amely egyidejűleg az érintett jogos érdekeinek
védelméről is rendelkezik;
d) jogszabályban előírt szakmai titoktartási kötelezettség vagy jogszabályon alapuló
titoktartási kötelezettség miatt az adatkezelésnek bizalmasnak kell maradnia.
Az ÉLTEX Kft. az átlátható tájékoztatáshoz és kommunikációhoz való jog érvényesülése
érdekében az érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör,
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva nyújtja. A tájékoztatást írásban - ideértve az elektronikus utat is - kell
megadni.
Helyesbítéshez való jog
Az ügyfél jelzése alapján az adatkezelő késedelem nélkül helyesbíti az ügyfélre vonatkozó
pontatlan személyes adatokat.
Adatkezelés korlátozásához való jog
Az ügyfélnek joga van arra, hogy kérje, hogy az adatkezelő korlátozza a személyes adatai
kezelését:
A korlátozás esetei különösen:
- az ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát
- adatkezelés jogellenes: az ügyfél ellenzi az adatok törlését és helyette kéri azok
felhasználásának korlátozását
- adatkezelőnek nincs szükséges már a személyes adatokra adatkezelés céljából, azonban az
ügyfél további adatkezelést kér jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez
- ügyfél tiltakozik az adatkezelés ellen: a korlátozás időtartama addig terjed, amíg
megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indoka elsőbbséget élvez-e az ügyfél jogos
indokaival szemben.
Törléshez való jog
Az ügyfél jogosult ara, hogy kérésére az adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatozó
személyes adatokat, az egyéb feltételek fennállása esetén. A törlés joga nem vonatkozik a
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jogszabályi, a belső szabályzat által meghatározott kötelező adatkezelésre, továbbá a
közérdekből, illetve az adatkezelőre közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében.
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését
előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség
teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét
érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Tiltakozáshoz való jog
Az ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő személyes adatot nem
kezelhet tovább, kivéve ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az ügyfél érdekeivel szemben, vagy amelyek jogi igények
érvényesítéséhez, védelméhez kapcsolódnak.
Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az adatkezelő
saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy
közérdekű/Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett
feladat végrehajtásához szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot
nem kezelheti tovább az adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságával szemben (kivéve közvetlen üzletszerzés, ehhez kapcsolódó
profilalkotás), vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Adathordozhatósághoz való jog
Az ügyfél jogosult arra, hogy az adatkezelő a szerződés teljesítésén alapuló, illetve
hozzájáruláson alapuló tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes
adatait számára vagy az általa megjelölt más adatkezelő részére átadja.
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Az adatkezelő nem köteles az adathordozhatósághoz való jogot biztosítani, amennyiben az
adatkezelés közérdekű, vagy ráruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlása keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges. (pl. munkaügyi adatok)

8. További információk
Adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhető a
iroda@eltex.hu címre küldött emailben.
Az ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival, jogorvoslati lehetőséggel közvetlenül a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

9

