Adatkezelési Tájékoztató
Tisztelt Partnerünk!
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanács (EU)
rendelete alapján a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. az alábbi tájékoztatást adja:
Adatkezelő
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. .
7031 Paks Pf.12.
titkarsag @rhk.hu
www.rhk.hu
2040 Budaörs, Puskás Tivadar. u. 11.

Neve:
Postacíme:
E-mail:
Honlap
Székhely:

Adatvédelmi tisztviselő
dr. Vidák Annamária
7031 Paks Pf. 12.
adatvedelem@rhk.hu

Tájékoztatjuk, hogy a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

a szerződésben

kapcsolattartóként megjelölt, továbbá szerződéses partner által a koordinációs értekezletre
delegált képviselők személyes adatait az alább feltüntetett célból és jogalap meghatározása
mellett kezeli:
•

Az adatkezelés célja: a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítése.

•

Az adatkezelés jogalapja: A Társaság jogos érdeke.

•

Az adat forrása: Érintett közlése

•

A kezelt adatok köre:

•

Szerződés
előkészítése során
Szerződés
teljesítése során

Név, beosztás, email, telefon, fax

Társasági
nyilvántartás
Számlázás

Kezelt adatok: lásd fent.

Természetes személy azonosító adatok, adóazonosító jel,
szem. ig. szám, bankszámlaszám, szakképzési adatok
/törzsszám/ Céges: email, telefon, fax, értesítési cím, lakcím

Kezeld adatok: lásd fent.

Az adatkezelés időtartama: a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek által
megalapozott igények érvényesítésére nyitva álló határidő.

Adatkezelési tájékoztató Partnerek részére

•

Adatkezelők köre: Az illetékes munkakört betöltő személyek, feladatuk ellátásához
szükséges mértékig.

•

Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával összefüggő személyes adatok
kezelése:

Kezelt
adatok
Képmás,
mozgókép

•

Jogalapja

Ki ismerheti meg az
adatokat?

Tárolásának időtartama

1996. évi CXVI. tv.;1997.
évi CLIX tv.; és a 190/2011.
(IX. 19) Korm. rendelet

Az RHK Kft. arra
jogosult munkavállalói

A létesítmény figyelő elektronikus
rendszer esetében a rögzítéstől
számított 60 nap

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: A társaság nem alkalmaz ilyet, ezért
nincs következménye az érintettre nézve.

•

Adattovábbítás: A hatóságoktól (rendőrség, bíróság, ügyészség, NAIH), valamint a
nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező megkeresések esetén a Társaság köteles
rendelkezésre bocsátani a kezelt személyes adatokat.

•

•

Az adatkezelésben érintett személy jogai:
-

a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés

-

a személyes adatok helyesbítése

-

a személyes adatok törlése

-

a személyes adatok kezelésének korlátozása

-

a profilalkotás és az automatizált adatkezelés elleni tiltakozás

-

az adathordozhatósághoz való jog

Jogorvoslati

lehetőséggel,

panasszal:

a

Nemzeti

Adatvédelmi

és

Információszabadság Hatóságnál élhet (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C. postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel:
06(1)391-1400, honlap: www.naih.hu), továbbá az Ön által tapasztalt jogellenes
adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen.
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Személyes adatainak rendelkezésre bocsátását követően, Önnek jogában áll tiltakozni az
adatkezelés ellen, ez esetben a Társaság nem kezelheti tovább az Ön személyes adatait
kivéve, lásd fent, adatkezelés célja, jogalapja) ha ezt kényszerítő erejű jogos érdeke indokolja,
amelyek elsőbbséget élveznek az az Ön jogaival szemben.
Kérdés esetén, kérjük keresse adatvédelmi tisztviselőnket!
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