Adatkezelő: Krupp és Társa Kft., székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 52-54., e-mail cím:
kapcsolat@krupptsa.hu, tel.: 23-445-769.

A Krupp és Társa Kft.
külső adatkezelési tájékoztatója a weboldalon
A Krupp és Társa Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 52-54.,
cégjegyzékszám: 13-09-075093, adószám: 10488559-2-44, telefonszám: 23-445769, e-mail: kapcsolat@krupptsa.hu, önállóan képviseli: Tóth Kecskés Lászlóné
ügyvezető igazgató, adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Dr. Bölcskei
Krisztián, info@adatvedelmiauditor.hu), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja
Önt összefoglalóan és röviden az általa online, a weboldalon és közösségi
oldalakon végzett adatkezelési tevékenységekről és egyéb tényekről.


az egyes adatkezelések táblázatos formánál részletesebb magyarázatai
az Adatkezelő székhelyén papír alapon is megtalálhatók, valamint
kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára.



profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.



weboldal hosting és fejlesztés, így adatok kezelése kapcsán
adatfeldolgozó: Artworxx Kft. (székhely: 1114 Budapest, Villányi út 9.)



Adatkezelő végez más, online, weboldalon és közösségi oldalakon
túlmutató adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag
elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.



Az online, weboldalon, közösségi oldalon végzett adatkezelések a
következők:

Egyszeri információkérés- és adás adatkezelésének összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
az érintett
önkéntes
Minden
Lásd a
Függően a
számára
hozzájárulás
természetes
weboldalon a
tárgytól, az
megfelelő
(GDPR 6. cikk személy,
kapcsolat
adatkezelés
információ
(1) a))
ideértve egy
menüpontban
tarthat acél
nyújtása és
szervezet
megvalósulásái
ezzel
nevében
g (válaszig),
összhangban
eljáró
vagy törlési
a
képviselőt is,
kérelemig,
kapcsolattart
aki az
vagy
ás
Adatkezelőv
jogszabályban
el
meghatározott
kapcsolatba
határidőben,
kerül a
vagy
weboldalon
elévülési
keresztül és
időben, vagy
az
jogos érdek
Adatkezelőt
megszűnéséig
ől
információt
kér/kap

Mód
elektronikusa
n,
manuálisan
történik

Forrás
Érintettek

Hűség/loyalty program: elektronikus pontgyűjtő rendszer és a kapcsolódó törzsvásárlói adatok kezelésének
összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
Mód
Forrás
érintettek
önkéntes
Minden
lásd részletesen
lásd részletesen
elektronikusa
érintettek
azonosítása,
hozzájárulás
természetes
az adatkezelés
az adatkezelés
n,
jogosultságai
(GDPR 6. cikk személy, aki
tájékoztatóban
tájékoztatóban
Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga) az
Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és
ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.
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Adatkezelő: Krupp és Társa Kft., székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 52-54., e-mail cím:
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nak
megadása és
ellenőrzése,
pontgyűjtés
és –beváltás
végrehajtása,
ellenőrzése

(1) a)) vagy
megállapod
ás (GDPR 6.
cikk (1) b))

teljesítette a
pontgyűjtő
rendszer
kapcsán
létrehozott
részvételi
szabályzat
feltételeit és
bekerült az e
célt szolgáló
nyilvántartás
ba

automatizált
an

Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
Mód
Adatkezelő
Önkéntes
Azon
Lásd
Érintett kérésére
Elektronikusan
marketingje
hozzájárulás
természetes
részletesen az
törlésig, vagy
manuálisan
(GDPR 6. cikk személyek, akik
adatkezelés
jogos érdek
történik
(1) a))
az Adatkezelő
tájékoztatójáb
megszűnéséig
közösségi
an/leírásában.
oldalát vagy
azon megjelenő
tartalmakat
önként követik,
megosztják,
kedvelik
Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
címzett teljes
önkéntes
Minden
Név, e-mail
körű
hozzájárulás
természetes
cím, település
általános,
(GDPR 6. cikk személy, aki az
vagy
(1) a))
Adatkezelő
személyre
híreiről,
szabott és
akcióiról,
rendszeres
kedvezményeir
tájékoztatása
ől rendszeresen
az
értesülni kíván,
Adatkezelő
ezért személyes
legújabb
adatainak
akcióiról,
megadásával a
eseményeiről,
hírlevél
híreiről
szolgáltatásra
feliratkozik

Időtartam
Leiratkozásig,
vagy
hozzájárulás
megerősítő
kérés esetében
a megerősítés
megadására
nyitva álló
határidő lejár,
ennek
eredménytelen
letelte esetében
az adatot törli

Mód
feliratkozás
elektronikusan
vagy papír
alapon,
manuálisan
küldés
elektronikusan
,
automatizálta
n
leiratkozás
elektronikusan
vagy papír
alapon,
manuálisan
történik.

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
Mód
Jelentkezés
Önkéntes
Minden
Lásd
hozzájárulásban Elektronikusan
és a
hozzájárulás
természetes
részletesen az
meghatározott
és/vagy papír
kiválasztás
(GDPR 6. cikk személy, aki az
adatkezelés
ideig vagy
alapon,
lehetővé
(1) a))
Adatkezelő
tájékoztatójáb
jogos érdek
manuálisan
tétele,
által
an/leírásában.
megszűnéséig
kapcsolattart
meghirdetett
ás
álláspályázatra,
vagy kiírt
álláspályázat
nélkül
jelentkezik

Forrás
Érintettek

Forrás
Érintettek
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Forrás
Érintettek

Weboldalba ágyazott mérőkódok:
Google Analytics – weboldal teljesítményének mérése:

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga) az
Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és
ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.

Adatkezelő: Krupp és Társa Kft., székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 52-54., e-mail cím:
kapcsolat@krupptsa.hu, tel.: 23-445-769.

Az adatokat a Google és az Adatkezelő felhasználja elemzési és mérési
célokra,
hogy
többet
megtudjon
arról,
hogyan
használják
a
weboldalt/szolgáltatáspkat. Ezen túlmenően, ha a Google felhasználja
azoknak a hirdetéseknek az adatait is, amelyekkel az érintett interakcióba lép,
így segíti a hirdetőket, közöttük az Adatkezelőt, a kampányaik
teljesítményének mérésében. Amikor az érintett olyan webhelyet keres fel,
amely használja a Google Analytics szolgáltatást, akkor a Google és a Google
Analytics-ügyfél (Adatkezelő) összekapcsolhatja az adott webhelyen végzett
tevékenységekre vonatkozó adatokat a hirdetési szolgáltatásokat használó
egyéb webhelyeken végzett tevékenységekre vonatkozó adatokkal.
További
információ
itt
található:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu#whycollect
Facebook pixel
Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett
Facebook pixel (korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával
JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebook-nak, amikor a
felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt az
Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti,
másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg
hirdetéseit, akiknél nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A
Facebook pixelt személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A
Facebook pixel használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon
található bővebb információ.
Facebook remarketing
Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet
helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó
számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben
a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes
adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról,
működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.
Google Adwords remarketing
Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet
helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó
számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben
a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre,
vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a
Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol,
nem
továbbít.
A
kódkészlet
használatáról,
működéséről
a
http://support.google.com oldalon található bővebb információ.


Az érintettek jogaikkal

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga) az
Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és
ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.
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o a hozzáférés joga (érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől
visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és
az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz
hozzáférést kapjon),
o a helyesbítés joga (érintett jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat),
o a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog (érintett
jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek
nincs célja, egyéb jogalapja, tiltakozás esetén s nincs elsőbbséget
élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve
jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell),
o az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog (érintett jogosult arra,
hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a
GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és a
tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen),
o tiltakozáshoz való jog (érintett jogosult arra, hogy a saját
helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló
kezelése ellen),
o az adathordozhatósághoz való jog (érintett jogosult arra, hogy a
rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes
adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek
fennállnak),
a kapcsolat@krupptsa.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más
elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg.
Amennyiben érintett úgy ítéli meg, hogy jogai sérültek, panasszal
fordulhat a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH,
www.naih.hu) vagy a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz és
többek között sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő felhívja az
érintettek figyelmét, hogy adott joggyakorlásuknak lehetnek
feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban,
amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek
joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az
érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a
joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az
Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga) az
Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és
ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.
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Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja
az érintettet és arról nyilvántartást vezet.


Az Adatkezelő a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés
jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes
személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és
súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és
szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat
mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.



Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai
körében gondoskodik különösen:
o az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban:
adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének
megtagadásáról,
o az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának,
módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
o az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan
bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok
jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének
megakadályozásáról,
o az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi,
adatátviteli
berendezés
útján
történő
használatának
megakadályozásáról,
o arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult
személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott
személyes adatokhoz férjenek hozzá,
o arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a
személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely
címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották
vagy bocsáthatják rendelkezésére
o arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy
mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az
adatkezelő rendszerbe
o a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az
adathordozó
szállítása
közben
történő
jogosulatlan
megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének
megakadályozásáról
o arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer
helyreállítható legyen.
o arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a
működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a
tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem
lehessen megváltoztatni.

Lezárva: 2019. szeptember hó 3. napján
Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga) az
Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és
ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.
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Tóth Kecskés Lászlóné
ügyvezető igazgató
Krupp és Társa Kft.
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Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga) az
Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és
ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.

