
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
természetes személy vevőknek 

A FOTOPLUS Kft. (7623 Pécs, Megyeri út 59.,Cg.:02-09-000146.) az Ön személyes adatai 
kezelésével kapcsolatban – az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) 
összhangban – az alábbi tájékoztatást adja. 

1. Az adatkezelő neve: FOTOPLUS Kereskedelmi  és Szolgáltató Korlátolt 
 Felelősségű Társaság 

Elérhetősége:  
postai cím:  7623 Pécs, Megyeri út 59    
felelős részleg: Gazdasági vezető                                         
telefon: +36 (72) 516 906                   
Elektronikus elérhetőség: fotoplus@fotoplus.hu 

2. Az adatvédelmi tisztviselő: 
Társaságunk adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz. 

3. Az Ön személyes adatai kezelésének célja: az adatkezelés célja az, hogy Ön és Társaságunk 
egymással adásvételi szerződést köthessen, és Társaságunk az adásvételről szóló számlát az Ön 
részére kiállíthassa. 

4. Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapjai:  

- a Társaságunkra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) 
bek. c) pont) 

- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön, mint vevő az egyik fél 
(GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) 

5. A személyes adatok címzettjei (azaz azok a személyek, akik vagy amelyek részére 
Társaságunk személyes adatot továbbít): 
Társaságunk az Ön adatait sem harmadik személyeknek, sem harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezetekhez nem továbbítja, azokat – szükség esetén – csak a cégen belül 
továbbítja az illetékes személynek/személyeknek.  

6. Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez továbbítja a személyes 
adatokat az alábbiak szerint: 
Társaságunk, mint adatkezelő az Ön személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi 
szervezethez nem továbbítja. 

7. A személyes adatok tárolásának időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának 
szempontjai: 
Az Ön adatait Társaságunk addig tárolja, amíg a számla megőrzésére Társasunkat jogszabály 
kötelezi. 

8. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok: 
Ön  GDPR szabályai alapján kérheti Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz 
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen 
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személyes adatok kezelése ellen, valamint Önnek joga van az adathordozhatósághoz (a GDPR 
szerinti esetekben). 

9. A jogszabályon alapuló adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás: 
Amennyiben valamely személyes adata kezelésének jogalapja a Társaságunkat terhelő jogi 
kötelezettség teljesítése, ezesetben Ön köteles az adott személyes adatot megadni. Ennek 
hiányában Társaságunk nem tudja a rá háruló jogi kötelezettséget teljesíteni. Például ha Ön nem 
adja meg nevét és címét, akkor Társaságunk nem tudja kiállítani az Ön részére az adásvételről 
szóló számlát. 

10. A szerződése alapuló adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás: 
Amennyiben valamely személyes adata kezelésének jogalapja szerződés, ez esetben Ön köteles az 
adott személyes adatot megadni. Ennek hiányában a szerződést nem tudjuk Önnel megkötni.  

11. Az automatizált döntéshozatal tényével – ideértve a profilalkotást is –kapcsolatos 
tájékoztatás: 
Társaságunk automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz. 

12. Adatbiztonságról történő tájékoztatás: 
Társaságunk, mint adatkezelő a technikai feltételek és az adatkezelés jellege, hatóköre, 
körülményei és céljai, valamint az érintettek jogaira és szabadságaira jelentett, változó 
valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezeti 
intézkedéseket hajtott és hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot 
garantálja. Ennek megfelelően Társaságunk biztosítja a személyes adatok álnevesítését és 
titkosítását; a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos 
bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; fizikai 
vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való 
hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; valamint az 
adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések 
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. 

13. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati jogok: 
Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatban: 

- a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; NAIH) 
panaszt benyújtani 
A NAIH elérhetőségei:  
Honlap: http://naih.hu/;  

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;  

Telefon: +36-1-391-1400;  

Fax: +36-1-391-1410;  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

- a bírósághoz fordulni (az illetékes Törvényszék bírálja el az Ön igényét). 
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Tájékoztatom arról, hogy ha az adatkezelő a személyes adatokon gyűjtésük céljától eltérő célból 
további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően Ön ismételten tájékoztatást 
fog kapni az eltérő célról és minden egyéb, az adatkezeléssel kapcsolatos információról. 

Alulírott ……………………………………….. (név) kijelentem, hogy a munkáltató fentiekben 
foglalt, személyes adataim kezelésére vonatkozó tájékoztatását, valamint a munkáltató 
Adatvédelmi, Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzatában foglaltakat elolvastam, 
megértettem, azt tudomásul vettem, és hozzájárulok személyes adataimnak a munkáltató, mint 
adatkezelő részéről történő kezeléséhez. 

Kelt …………………………….., ………év ………………..hónap ……….nap 

…………………………………..                                    ………………………………….. 
     FOTOPLUS Kft. 
                Eladó                                                                                          Vevő 
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