SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ALAPELVEK
KPP Hungary Kft.
I. Cikkely
Bevezető rendelkezések
A KPP Hungary Kft. kereskedelmi társaság – Cégjegyzékszám: 01-09-715914, adószám:
HU13042211, székhelye: 1117 Budapest, Hengermalom u. 20., nyilvántartja Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága (továbbiakban: „Mi”) – mint a személyes adatok kezelője, Önt, mint a
www.kpp.hu weboldal felhasználóját, illetve mint üzleti partnerét tájékoztatja az alábbiakban
ismertetett személyes adatok gyűjtésére és a személyes adatok védelmére vonatkozó
alapelveket illetően.
Ezen kívül a szövegben a következőkről tájékoztatjuk Önt:
1.

Hogy mely személyes adatait fogjuk feldolgozni;

2.

Hogy milyen célokra és milyen módon kezeljük az Ön személyes adatait;

3.

Hogy ki(k)nek adhatjuk tovább az Ön személyes adatait;

4.

Hogy mennyi ideig fogjuk feldolgozni az Ön személyes adatait és

5.

A személyes adatainak védelmével kapcsolódó jogairól.

Amennyiben magyarázatra vagy tanácsra lenne szüksége a szöveg bármelyik részével
kapcsolatban, vagy amennyiben szeretné a személyes adatainak további feldolgozását
megtárgyalni, hozzánk bármikor fordulhat, az info@kpp.hu e-mail címen.
A jelen személyes adatok védelmére vonatkozó alapelvek kiterjednek minden olyan
előfizetőnkre és beszállítónkra, akik nem tartoznak a weboldalaink felhasználói közé, ellenben
üzleti partnereinknek minősülnek a papírformájú, nem elektronikus formában megkötött
szerződések-, vagy pedig az írásban, vagy szóban létrejött megrendelések alapján.
II. Cikkely
A gyermekek személyes adatainak feldolgozása
A 16 év alatti gyermekek nem tartoznak a weboldalaink célszemélyei közé. A 16 év alatti
gyermekek személyes adatait nem dolgozzuk fel.
III. Cikkely
A személyes adatok feldolgozásának mértéke
Amikor a weboldalaink valamelyikén keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, megkérhetjük,
hogy adjon meg néhány adatot a saját személyét, vagy cégét illetően. Ezen adatok főképp a
következők lehetnek:
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a)

az Ön neve és vezetékneve,

b)

a cég neve

c)

az Ön lakcíme vagy a cég székhelye,

d)

a személyazonosító szám és az adóazonosító szám,

e)

az Ön telefonszáma vagy

f)

e-mail címe.
IV. Cikkely
A személyes adatok feldolgozásának célja

Az Ön által megadott adatokat elsősorban az Önnel kötött szerződések teljesítéséhez használjuk
fel, illetve annak érdekében, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel, és megadhassuk Önnek a
tőlünk kért információkat. Valamennyi személyes adat törvényes- és átlátható módon kerül
feldolgozásra, illetve kizárólag releváns és nélkülözhetetlen személyes adatokat kérünk Öntől, a
fent említett célból.
Az Ön nevét, cégnevét, lakhelyét, telefonszámát vagy e-mail címét továbbá
felhasználhatjuk arra, hogy időnként kereskedelmi közleményeket küldhessünk Önnek,
azaz hogy tájékoztathassuk Önt olyan rendezvényekről, kiadványokról, valamint azon
termékeinkről és szolgáltatásainkról, melyek az Ön számára érdekesek lehetnek.
A szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok megadása – valamint azon személyes
adatok megadása, amelyek nélkülözhetetlenek az Ön esetleges kérdéseinek megválaszolására –
a szerződési alapkövetelményei közé tartoznak. Amennyiben nem hozza tudomásunkra a
szükséges személyes adatokat, meghiúsulhat a szerződés megkötése, illetve nem áll majd
módunkban az Ön esetleges kérdéseit megválaszolni.
Ezenkívül bármikor jogában áll elutasítani a személyes adatainak feldolgozását a
kereskedelmi kommunikáció céljából, és ez nem fogja befolyásolni üzleti kapcsolatunkat.
Elegendő, ha kérését továbbítja hozzánk e-mailben, az info@kpp.hu e-mail címre vagy
arra az e-mail címre, amelyről kereskedelmi közleményt kapott tőlünk.
V. Cikkely
Kinek van hozzáférése az Ön személyes adataihoz
Mint az Ön személyes adatainak kezelői, a személyes adatait Mi fogjuk feldolgozni. Személyes
adatait a fent említett célokra továbbíthatjuk alvállalkozóink számára, hogy feldolgozzák
számunkra az Ön személyes adatait. A személyes adatok továbbíthatók:
1.1.1. külső könyvvizsgáló- és adótanácsadó cégünknek,
1.1.2. külső informatikai cégünknek, amely szerver-, web-, felhő- és egyéb informatikai
szolgáltatásokat nyújt nekünk,
1.1.3. külső jogi tanácsadónknak,
1.1.4. külső szállítócégünknek,
1.1.5. külső értékesítési képviselőinknek.
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VI. Cikkely
A személyes adatok feldolgozásának időtartama
Az Ön személyes adatai addig kerülnek feldolgozásra, ameddig Önnek termékeket illetve
szolgáltatásokat nyújtunk, továbbá a kölcsönös szerződés teljesítésének időtartama alatt,
valamint azon időtartam alatt, amely feltétlenül szükséges az archiválási kötelezettségeink
teljesítéséhez, az érvényben lévő jogi előírásoknak megfelelően – mint például a 563/1991 sz.
számviteli törvény, a 499/2004 sz. archiválásra és információ-kezelésre vonatkozó törvény, a
133/2000 sz. népesség-nyilvántartásra és a személyi számra vonatkozó törvény, valamint a
235/2004 sz., a hozzáadottérték-adóra vonatkozó törvény.
A kölcsönös szerződés teljesítését-, valamint a törvényes archiválási időtartam lejártát követően
az Ön személyes adatait – a papíralapú és elektronikus formában megadott adatokat beleértve –
teljes mértékben megsemmisítjük.
VII. Cikkely
Sütik használata
Weboldalaink a jogszabályokkal összhangban az Ön készülékein fájlokat – un. sütiket – tárolnak.
A sütik kisméretű adatfájlok, melyeknek köszönhetően az Ön által látogatott weboldal rögzíti
tevékenységeit, illetve elmentik az Ön beállításait, így ezen adatokat nem kell minden egyes
alkalommal külön megadnia. A sütik nem jelentenek veszélyt, fontosak viszont a személyes
adatok védelme szempontjából. A sütik nem használhatók fel a weboldal látogatóinak
beazonosítására vagy a bejelentkezési adatokkal való visszaélésére.
Sütiket elsősorban weboldalunk működésének biztosítására használunk. A sütikben főleg az Ön
bejelentkezési adatai, a megrendeléseivel kapcsolatos részletek, valamint a B2B ügyfélszekcióban használt beállításai kerülnek tárolásra. Ezen adatok nélkül nem tudnánk garantálni a
weboldalaink kifogástalan működését. Ezen kívül a weboldalaink forgalmának elemzésére
használunk harmadik fél által biztosított sütiket is (például Google Analytics sütiket).
A legtöbb webböngésző automatikusan elfogadja a sütiket, hacsak a webböngészőben nem lett
másképp beállítva. A sütiket bármikor korlátozhatja vagy letilthatja a webböngészője
„Beállítások” menüpontja alatt.
VIII. Cikkely
Az Ön személyes adatainak feldolgozásából eredő jogai
Az általunk feldolgozott személyes adatait illetően a következő jogokkal rendelkezik:
a)

hozzáférési jog a személyes adataihoz;

b)

a személyes adatok módosításához való jog;

c)

a személyes adatok törléséhez
megszüntetéséhez való jog");

d)

a személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog;

e)

a személyes adatok hordozhatóságához való jog;

való
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jog ("a

személyes

adatok tárolásának

f)

jogosultság arra, hogy kifogást emeljen a személyes adatainak feldolgozásával szemben;

g)

jogosultság a személyes adatok feldolgozására vonatkozó panasz benyújtására.

Az alábbiakban részletes magyarázattal szolgálunk a fentebb felsorolt jogait illetően, annak
érdekében, hogy pontosabb képet kapjon azok tartalmáról.
Amennyiben érvényt kíván szerezni a fentebb felsorolt jogainak, vegye fel velünk a
kapcsolatot az info@kpp.hu e-mail címen.
Panaszt a felügyeleti hatósághoz nyújthat be, az illetékes hatóság jelen esetben az
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatóság (www.naih.hu).
A hozzáférési jog a személyes adatokhoz lehetővé teszi, hogy bármikor információt kérjen
tőlünk arról, hogy a személyes adatai feldolgozásra kerülnek-e vagy sem, és amennyiben
feldolgozásra kerülnek, akkor milyen célból és milyen mértékben, hogy kinek van az Ön
személyes adataihoz hozzáférési joga es hogy a személyes adatai meddig kerülnek feldolgozásra,
hogy jogában áll-e a személyes adatait módosítani, törölni, vagy a feldolgozásuk tekintetében
kifogást emelni. Tájékoztatjuk arról is, hogy milyen módon kerültünk az Ön személyes adatainak
birtokába, illetve arról, hogy előfordulhat-e, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása
alapján az Ön megkérdezése nélkül hozunk döntést – a profilkészítést beleértve. Jogában áll
továbbá egy másolatot kérni tőlünk a személyes adatairól, melyet az első alkalommal
díjmentesen, azt követően pedig a megfelelő adminisztratív költségek megtérítése ellenében
tudunk biztosítani.
A személyes adatok módosításához való jog azt jelenti, hogy bármikor kérheti tőlünk a
személyes adatainak módosítását vagy kiegészítését, amennyiben azok pontatlanok vagy
hiányosak.
A személyes adatok törléséhez való jog azt jelenti, hogy kötelességünk az Ön személyes
adatait törölni, amennyiben (i) az Ön személyes adatai már nem szükségesek arra a célra,
amelyre eredetileg begyűjtésre és feldolgozásra kerültek, (ii) Ön megvonja tőlünk a jogot a
személyes adatainak feldolgozására és a személyes adatok általunk való feldolgozása már nem
indokolt (iii) kifogást emel a személyes adatai feldolgozása ellen és nekünk nincsen nyomós
okunk az Ön személyes adatainak feldolgozására (iv) a személyes adatainak feldolgozása
törvénybe ütközik vagy (v) jogi kötelességünk az Ön személyes adatainak feldolgozását
megszűntetni.
Jogában áll, hogy korlátozza a személyes adatainak feldolgozását, amely azt jelenti, hogy a
személyes adatainak feldolgozására vonatkozó vitás kérdések rendezéséig jogában áll a
személyes adatainak feldolgozását korlátozni, abban az esetben ha (i) a személyes adatai nem
pontosak (ii) a személyes adatok feldolgozása törvénybe ütközik, de a személyes adatainak
törlése helyett csupán korlátozni szeretné azok feldolgozását (iii) Már nincs szükségünk az Ön
személyes adataira feldolgozás céljából, viszont Önnek szüksége van azok feldolgozására (iv)
vagy amennyiben kifogást emelt a személyes adatainak feldolgozásával szemben (lásd alább).
Ebben az esetben módunkban áll az Ön személyes adatait tárolni, de azok feldolgozására csak az
Ön hozzájárulásával kerülhet sor, illetve akkor, ha a szóban forgó személyes adatok
nélkülözhetetlenek a törvényes jogok megállapításához, gyakorlásához, vagy megvédéséhez.

A személyes adatok hordozhatóságához való jog, amely azt jelenti, hogy Ön jogosult arra,
hogy megkapja azon személyes adatokat, melyeket nekünk szolgáltatott feldolgozás- vagy a
szerződés teljesítésének céljából – mégpedig rendszerezett-, illetve számítógéppel olvasható
formátumban, illetve amennyiben az technikailag megoldható, jogosult arra is, hogy a személyes
adatait átadjuk az Ön ügyintézőjének.
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Jogában áll kifogást emelni a személyes adatainak feldolgozása ellen, ami azt jelenti, hogy
írásban vagy elektronikus formában ellenvetést nyújthat be a személyes adatainak
feldolgozásával szemben, melynek következtében az Ön személyes adatait a továbbiakban nem
fogjuk feldolgozni, hacsak nem kerül a birtokunkba olyan nyomós ok, amely indokolttá teszi az
Ön személyes adatainak további feldolgozását, és amelynek fontossága felülmúlja az Ön
érdekeinek és jogainak fontosságát.

A jelen Személyes adatok védelmére vonatkozó alapelvek 2018. május 25-től kezdve hatályosak.
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