
Adatvédelmi információk az  
EU általános adatvédelmi rendelete szerint 
üzletfelek és érdeklődők, ill.  
azok kapcsolattartói részére  

 
 

Az alábbi információk segítségével betekinthet személyes 
adatainak általunk történő kezelésébe, és áttekintheti az adat-
védelmi jog alapján megillető jogait. Az adatok fennálló üzleti 
kapcsolat típusától és terjedelmétől függően kerülnek kezelés-
re. 

 
Az adatkezelő: 
 

Salzgitter Mannesmann Acélkereskedelmi Kft. 
1027 Budapest, Horvát u. 14-24. 
Telefon: 393-5220, E-mail: info@salzgitter.hu 

 

 
Az üzleti kapcsolat kezdeményezése és megvalósítása kere-
tén belül elsősorban üzletfeleink, ill. azok kapcsolattartóinak 
következő adatkategóriáit kezeljük, melyekhez közvetlenül 
rajtuk, a Salzgitter konszern más vállalatán, melyhez az adat-
kezelő tartozik, vagy harmadik félen (pl. Bisnode, Opten) ke-
resztül jutottunk hozzá megengedett módon (pl. szerződések 
teljesítése céljából vagy hozzájárulás alapján). Továbbá azo-
kat az adatokat kezeljük, melyekhez nyilvánosan elérhető 
forrásokból (pl. cégjegyzék, sajtó, internet) megengedett mó-
don jutottunk hozzá: 
 
Érdeklődők  Személyes ada-

tok/elérhetőségek (pl. kereszt-
név, vezetéknév, társaság, be-
osztás, munkakör, cím, (mobil-) 
telefonszám, telefax, e-mail) 

 Levélváltással kapcsolatos 
kommunikációs adatok (e-
mailek, levélforgalom) 

Ügyfelek  Személyes ada-
tok/elérhetőségek (pl. kereszt-
név, vezetéknév, társaság, (mo-
bil-) telefonszám, telefax, e-mail) 

 Szerződés- és elszámolási ada-
tok (pl. banki adatok, rendelt 
áruk, számlázási adatok,  

 Levélváltással kapcsolatos 
kommunikációs adatok (e-
mailek, levélforgalom) 

 igazolványadatok (igazoló ok-
mányok), hitelesítési adatok (pl. 
aláírásminta), 
Opten/Bisnode/Atradius értéke-
lés 

Beszállítók/szolgáltatók  Személyes ada-
tok/elérhetőségek (pl. kereszt-
név, vezetéknév, társaság, (mo-
bil-) telefonszám, telefax, e-mail) 

 Szerződés- és elszámolási ada-
tok (pl. banki adatok, rendelt 
áruk/szolgáltatások, számlázási 
adatok,  

 Levélváltással kapcsolatos 
kommunikációs adatok (e-
mailek, levélforgalom) 

 igazolványadatok (igazoló ok-
mányok), hitelesítési adatok (pl. 
aláírásminta), 

 Opten/ Bisnode/ Atradius értéke-
lés 

 

Vállalatunk acélkereskedelmi céllal tevékenykedik. Az adatke-
zelés ezen cél eléréséért történik az EU általános adatvédelmi 
rendelete (GDPR), az Infotörvény, valamint minden további 
irányadó jogszabálybetartása mellett.  
 
a. Szerződés teljesítéséhez vagy szerződés megkötését 

megelőző intézkedésekhez (GDPR 6. cikk 1b) bekez-
dés) 

A személyes adatok kezelése elsősorban a vevőinkkel, be-
szállítóinkkal és szolgáltatóinkkal kötött szerződések teljesíté-
sére szolgálnak. Ebbe beletartozik a szerződés megkötését 
megelőző intézkedések megtétele is, az üzleti partner kérésé-
re. 
 
b. Érdekek mérlegelésének keretén belül (GDPR 6. cikk 

1f) bekezdés) 
Ha szükséges, adatait a szerződés teljesülésén felül a mi vagy 
harmadik fél jogos érdekeinek megóvása céljából is kezeljük. 
Példák: 

 Igényfelméréssel és az ügyféllel való közvetlen kap-
csolatteremtéssel kapcsolatos vizsgálat és optimalizá-
lás  

 Reklám, piac- és közvélemény-kutatás, ha nem ta-
gadta meg a személyes adatai használatát 

 Kedvezményezettek azonosítása 
 Jogi igények érvényesítése és védelem jogviták ese-

tén 
 IT-biztonság és hatékony IT-üzemelés biztosítása 
 Bűncselekmények megakadályozása 
 Videokamerás megfigyelés a bűncselekmények meg-

előzése és felderítése érdekében és a házijog meg-
óvása érdekében   

 Épület- és létesítménybiztonsággal kapcsolatos in-
tézkedések (pl. beléptető rendszer) 

 Konzultáció és adatcsere tudakozóirodákkal (pl. 
Bisnode, Opten) és hitelbiztosító társaságokkal ( 
Atradius , Coface ) a fizetőképességi és üzemkiesési 
kockázatok meghatározása érdekében 

 
c. Hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk, 1 a) bekezdés) 
Amennyiben hozzájárulását adta részünkre személyes adatai-
nak meghatározott céllal történő kezelésére (pl. hírlevél), akkor 
ez alapján a hozzájárulás alapján adott az adatkezelési tevé-
kenység jogszerűsége. Hozzájárulását jövőbeli hatállyal bár-
mikor visszavonhatja. Ez a rendelkezés érvényes azokra a 
hozzájárulási nyilatkozatokra is, melyeket a GDPR érvénybe 
lépése, azaz 2018. május 25. előtt adott nekünk. Vegye figye-
lembe, hogy a visszavonás csak a jövőre vonatkozik. A visz-
szavonást megelőző adatkezelést nem érinti. 
 
d. Törvényi előírások alapján (GDPR 6. cikk 1 c) bekez-

dés) vagy közérdekből adódóan (GDPR 6. cikk 1 e) 
bekezdés) 

2. Milyen adatokat használunk és hogyan gyűjtjük 
be? ezeket? 

3. Mely célból és milyen jogcímen történik az adatke-
zelés? 

1. Ki felel a személyes adatai kezeléséért, és kihez for-
dulhat? 
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Ezenkívül különböző jogi kötelezettségek, azaz törvényi köve-
telmények hatálya alá esik (pl. adójogi előírások, vámrendel-
kezések, munkabiztonsági szabályozások). Az adatkezelés 
céljai közé tartozik többek között az adójogi ellenőrzési és 
értesítési kötelezettségek vagy a munkabiztonság követelmé-
nyek teljesülése. 
 

Vállalatunkon belül azok férhetnek hozzá adataihoz, akiknek 
szerződéses és törvényi kötelezettségeink, valamint a fent 
megnevezett célok teljesítéséhez szükségük van azokra. Az 
általunk alkalmazott szolgáltatók és teljesítési segédek is hoz-
zájuthatnak az adatokhoz ebből a célból. 
Vállalaton kívüli címzettnek csak akkor továbbítunk adatokat, 
ha azt törvényi rendelkezések írják elő vagy Ön ehhez hozzá-
járulását adta. 
Minden címzett köteles részükről betartani az adatvédelmi 
rendelkezéseket. 
Ezen feltételek mellett személyes adatok címzettjei lehetnek: 

 közhivatalok és intézmények (pl. pénzügyi hatóságok) 
törvényi vagy hatósági kötelezettség fennállása ese-
tén 

 adatfeldolgozók, akiknek továbbítjuk a személyes 
adatokat az önnel fennálló üzleti kapcsolat megvaló-
sítása céljából (pl. IT-berendezések támogatá-
sa/karbantartása, adatmegsemmisítés, fizetési forga-
lom, könyvelés, vámkezelés) 

 olyan helyek, amelyekre vonatkozóan hozzájárult 
adatainak továbbításához  

 a Salzgitter AG konszernen belüli társaságok belső 
kezeléssel és irányítással (pl. exportellenőrzés), va-
lamint belső kommunikációval kapcsolatos célokból. 

Az EU-n, ill. EGT-n kívüli országokba (úgynevezett harmadik 
országok) csak akkor továbbítunk adatokat, ha arra a szerző-
dés teljesüléséhez szükség van, törvény írja elő, ön hozzájáru-
lását adta vagy az egy megbízott általi adatfeldolgozás keretén 
belül történik. Ha harmadik országban tevékenykedő szolgálta-
tók kerülnek alkalmazásra, biztosítani kell a megfelelő adatvé-
delmi szintet.  
 

 
Addig kezeljük és tároljuk személyes adatait, ameddig az a 3. 
pontban megnevezett célok teljesüléséhez szükséges. Eköz-
ben figyelembe kell venni, hogy üzleti kapcsolatunk általában 
hosszú távra szól.  
Amennyiben a személyes adataira szerződéses és törvényi 
kötelezettségeink teljesítéséhez már nincs szükségünk, rend-
szeresen töröljük azokat, kivéve, ha az alábbi célokból határo-
zott idejű további adatkezelés szükséges: 
 
 Kereskedelmi és adójogi megőrzési idők betartása, pl. 

Polgári törvénykönyv vagy az adózás rendjéről szóló tör-
vény szerint 5, illetve 6 év. 

 Bizonyítékok megőrzése az elévülési idők keretein belül 
(pl. Polgári Törvénykönyv szerint 5 év).  

 

 
Minden érintett személynek joga van a GDPR 15. cikke szerinti 
hozzáféréshez, a GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez, a 

GDPR 17. cikke szerinti törléshez, a GDPR 18. cikke szerint 
az adatkezelés korlátozáshoz, a GDPR 21. cikke szerinti 
tiltakozáshoz, valamint a GDPR 20. cikke szerinti adathor-
dozhatósághoz. Ezen kívül önnek joga van az illetékes fel-
ügyeleti hatóságnál (NAIH, ld. www. naih.hu) történő panasz-
tételhez (a GDPR 77. cikke szerint). 
 
 
 
 
A személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását 
bármikor visszavonhatja velünk szemben. Ez a rendelkezés 
érvényes azokra a hozzájárulási nyilatkozatokra is, melyeket a 
GDPR hatálybalépése, azaz 2018. május 25., előtt adott ne-
künk. Vegye figyelembe, hogy a visszavonás csak a jövőre 
vonatkozik. A visszavonás az azt megelőző adatkezelést nem 
érinti. 
 

Egy üzleti kapcsolat keretén belül azokat a személyes adatait 
kell részünkre rendelkezésre bocsátania, melyek az üzleti 
kapcsolat felvételéhez és megvalósításához, illetve az azzal 
kapcsolatos szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szük-
ségesek, továbbá azokat, melyek gyűjtésére törvény kötelez 
bennünket. 
 

Nincs automatikus döntéshozatal és profilalkotás. 

Információ a GDPR 21. cikke szerinti tiltakozáshoz való 
jogáról 

1. Tiltakozáshoz való jog egyedi esetben 
Joga van hozzá, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból, 
az önt érintő személyes adatok érdekek mérlegelése alapján 
történő kezelése ellen bármikor tiltakozzon, mely a GDPR 6. 
cikk 1 f) bekezdés alapján (Adatkezelés érdekek mérlegelése 
alapján) történik.  
Ha tiltakozik, akkor nem fogjuk tovább kezelni a személyes 
adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést 
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek el-
sőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogával és szabadságai-
val szemben vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesíté-
séhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

2. Tiltakozáshoz való jog adatok reklámcélú kezelése 
ellen 

Egyes esetekben személyes adatait a közvetlen reklámozási 
célból is kezeljük. Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor tilta-
kozzon az érintett személyes adatainak ilyen jellegű reklámcé-
lokból való kezelése ellen. 
Amennyiben tiltakozik a közvetlen reklámozási célból történő 
adatkezelés ellen, úgy nem kezeljük többé személyes adatait 
ilyen célokból. 
 
A tiltakozásnak formai követelménye nincs, és lehetőleg az 1. 
pontban megnevezett adatkezelőnek kell címezni. 

4. Ki kapja meg az adatait? 

5. Mennyi ideig kerülnek tárolásra az adatai? 

8. Van automatikus döntéshozatal (beleértve a profil-
alkotást is)? 

7. Van adatközlési kötelezettsége? 

6. Milyen adatvédelmi jogok illetik meg önt? 


